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להרוויחמפירותהמחאה?
1nראוי

בדיחה ישכח גורסת שרק שליש
'^
לעזרה ומי אינוראוי ,ומהו הנושא הקרקעות ,בקרת מחירי הקרקעות בישראל
מילואים ,ראוי
"" מתושבי המדיכה עושה
יוכלולגדול
שליש עובד ושליש משלם מס הכנסה,
הכאוב ביותר הדורש פתרוןמיידי.
ופיתוח הפריפריה ,כדי שצעירים
לעזרה? ראוילהיטיב רק עם מי ולהתפתח גם באזוריםאלה.
מי ראוי
כאשר
אבל מדובר באותו השליש.לכן,
משמע ,ביצע שירות צבאי
חשליש הזח חתעוררטון?-טון?
הולכים
גםלנושאהחינוך ,שמחיריו
שתרםלמדינה
מתרדמתו,
ועולים
עד שסטודנטים רביםכורעים תחתהנטל ואינם
לחלופין ,יהיה זכאילהטבות גם מי שהת־
$TS1$שהתנדב$TS1$
מלא.
באחדת הציבור.
חוא זכח מיד
$DN2$שהתנדב$DN2$לשירותלאומילתקופההמקבילהלשירות יכולים לשאת
נדב
מרבית הציבור ,כך נראה ,חושב שיש מן
בעול ,על המרינהלהידרש,
ובהקדם .הממשלההחליטה לא מכבר ,במסג־
$TS1$במסגרת$TS1$
הצבאי .כך זוכים
הצדק במחאה הספונטניתשמתחוללת במרינה,
לסיוע רק אלה שסייעו בעצ־
$TS1$בעצמם$TS1$
לימודים חינם
להעניק שנת
$DN2$במסגרת $DN2$חוק הפריפריה,
רת
למדינה .מכאן ברור
מם
$DN2$בעצמם$DN2$
אך יחד עם ההבנה שמעמד הביניים אכן נמצא
לחלוטין ששני מגזרים
החרדים הערבים ,לחיילים משוחרריםשילמדו בפריפריה.
במצוקה אמיתית ,הציבור לא ייתן ידולדדדוד גדולים
להיפגע
עלולים
מדוע שלא תעניק המדינה הטבהזו
אך אללנולפחד מאפשרותזו.על אלה שאינם
שלטונית דוגמתזו המת־
$TS1$המתחוללת$TS1$
לחיילים
הכלכלה אולמהפכה
משוחררים בכל המרינה ,שהרי אלהואלה תר־
$TS1$תרמו$TS1$
משרתים בצבאלמצוא את האפיק המתאיםלהם
המתחוללת $DN2$במדינותערב .אין ספקשלבסוףתיאלץ
חוללת
$DN2$תרמו $DN2$באותה המידהלמדינה?יכולה הממשלה
מו
למדינה ,אם ברצונםלזכות
יוכלולתרום
שבו
הממשלהלמצוא פתרונותביניים ,תחתלחץ,
הלוואות
יתכבד
לזכות בהטבות
$TS1$הצעירים $TS1$,להטבות .כל
להשביע את רעבונם של הצ־
שעלולים שלא
המעוניין
גם לאמץ תוכנית מהעבר ,שהעניקה
כספיות מותנות
וישרת ראשית את מדינתו.
עלולותלמוטט
$Dהצעירים $DN2$,שדרישותיהם המוגזמות
לסטודנטיםשלמדו מקצועות
עירים,
למענקים לאחר שהסטודנט
נדרשים ,שנהפכו
להעניק סיוע כלשהו למי מהמגזרים
כדי
במלואן.
אתהכלכלהבישראל אםייענו
לימודיו ועברלהתגורר בפריפריה למשך
סיים
לקבועבשיקול רעת את
למובילי בישראל ,על המדינה
נכון ,הממשלה צריכהלהודות
סדרהעדיפויות שבו תטפל בבעיות השונות.
המחאה על שהעירו אותה מתרדמתה ,אך מכאן
כמה שנים.
להחזיק במושכותהשלטון
כיוונים כאלה ואפשרויות רבות נוספות
ולפעול
אין ספק כי נושאי הדיור והחינוך הם העומדים
ואילךעליה
בישראל,ולכן על יוכלו לשים את הקץלמחאות הרבות הנשמ־
$TS1$הנשמעות$TS1$
בראשמעייניו של הציבור
העלוללהביא
בהיגיוןולא תחת לחץ
לטעויות
המרינה למצוא עבורם פתרונות בהקדם .אין
שדורות רביםישלמו
$DN2$הנשמעות $DN2$בימיםאלה,ולשלוח אתהצעירים בחזרה
עות
עליהן.
ספק שניתן לגבש פתרונות ישימים גם בטווח לבתיהם ,כדישיוכלו להמשיך
ולפעוללמען
אין מנוסמלקבוע סדרעדיפויות
עתידם במדינתנו.
לענייןהוזלתהדיור ,ושפתרונות כאלה
הקרוב
להיענות לחלק מהד־
$TS1$מהדרישות$TS1$,
כדי שניתן יהיה
הכנת הוא נשיא המכללה
$DNמהדרישות $DN2$,אבל רק לחלק מהציבור
רישות,
ולאורך ניתניםלמימוש באופן מיידי על יריהחלטות
לחינוך אוחה
האקדמית
זמן .אילכך ,יש צורך דחוףלקבוע מי ממשלה ,דוגמת ההחלטה להסרת המיסוי על

