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 פופאי, סרטוני קסמים, בובות, תיאטרון :לילדים

 לנצר תמר על־ידי שעשועים ופרסים. חידונים
שהם. ועמוס

 אוכל תה״מנחה, של והכיבודים המלאות לארוחות בנוסף
הנשף. כל במשך המלך כיד ושתיה

מלא. אויר מיזוג עם המגורים ותאי האוניה אולמות
אחה״צ. 3.30—2.30 ביו ,1.12 ו׳ יום חיפה בנמל לאוניה עליה

 אחה״צ. 6.00—5.00 שעה ,2.12 שבת מוצאי ירידה
 טל. ת״א, 9 ישראל נצח רח׳ בע״מ, ״צמרת״ במשרד כרטיסים
וב״קסטל״. ״הדרן״ ״כנף״, ״לאף׳, וב״רוקוקו״, 229377 ,229523
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*ד מאחורי שהתרחש מה על כלל, בדרך לך, מספר זה מדור *י  ■י
 שינוי, לשם היום, הזה. בהעולם שהתפרסמו סיפורים של הקלעים

התפרסם. שלא לסיפור מוקדש הוא
 לק־ הצהריים, בשעות שעבר. בשבוע הראשון ביום התחיל זה
 כמעט סיפור כשבפיהם למשרד זה אחר בזה המערכת חברי נכנסו היומית, הישיבה ראת
 שידרו השתגעו. כמעט הנוסעים וכל באוטובוס, עכשיו ״נסעתי אחד, אמר ״תשמעו,״ זהה.

 נורמלית. לא ידיעה זו מס־הכנסה... לשלם חייבות יצאניות כי שפסק שופט על ברדיו
 וכמעט למערכת בדרך ״נסעתי מספד: וחברו מדבר זה עוד בזה.״ לטפל מוכרחים

 זונה שחייב שופט של עקרוני פסק־דין על שלם סיפור ברדיו שודר התנגשתי...
 הבין המבטלות, התגובות לפי מזנות...״ הכנסותיה על מלא מם למס־הכנסה לשלם
הסיפור. את כבר שמענו שכולנו האיש

 המדור במסגרת אלא החדשות במהדורת שודרה לא הידיעה כי העלה קצר בירור
 גיל, ישראל החיפאי עורך־הדין שבוע מדי מספר שם ישראל, בשידורי יוצר בנזיקצב

 באותו וביטוח־לאומי. מיסים עבודה, בעניני העוסקים ממשפטים מעניינים לקחים
 מוקדש משרד־העבודה, על־ידי הממומן במישדר גיל, של מדורו. היה ראשון, יום

 חייבת פרוצה האם בישראל: עובדות של נכבדה שיכבה ודאי המעסיקה לשאלה
מזנות? הכנסותיה על הכנסה במם

 הייתי שומעיו: כל את שזיעזע ובפאתוס מליצית כלשון ברדיו גיל הסביר
 הפרקליטים ספסל על ישבתי מחוזי. בבית־משפט זה נושא על לדיון ושמיעה ראיה עד

החלטת על ויפה) (צעירה יצאנית של ערעור התברר לפני משפטי. של לתור וחיכיתי
שנים. כמה במשך מזנות הכנסותיה על מס להטיל השומה פקיד

 אי־אפ׳שר אולס הקבועה. עבודתי וזו פרוצה אני נכון, :היתה העיקרית טענתה
 בלתי־חוקי. ואפילו בלתי־,מוסרי במקצוע עוסקת שאני כיוון מס־הכנסה עלי להטיל
 גנבים סרסורים, מפרוצות, מיסיס יספוג המדינה שאוצר ייתכן לא לי. להניח צריך
 גושפנקא להם ונותנים בעבריינותם דה־פאקטו מכירים כאילו זה הרי עבריינים. ושאר

מס־הכנסה. כלפי גם אסורה שתהיה — אסורה הזנות אס חוקית.
 שהטריח עד מועצת־פועלי־חיפה, של פרקליטה שהוא גיל, את עניין כך כל הנושא

 מה על גיל סיפר משפט. באותו פסק־הדין את לשמוע גם ובא לדבריו, עצמו, את
 השומות את ואישר הפרוצה טענות כל את דחה הנכבד המחוזי השופט אז: שהיה
מס־ההכנ׳סה. פקיד שקבע

 בלתי אלא חוקיים בלתי אינם זו פרוצה של מעשיה השופט, קבע ראשית,
גבר לשדל הוא שבלתי־חוקי מה חוקית. בלתי איננה כלשעצמה הזנות מוסריים.

 עבירות בית־בושת. ולנהל סרסור להיות תשלום, תמורת פרוצה עס יחסים לקיים
קבע כבודדה. עבדה שהיא טענה הפרוצה להיפך, בבית־המשפט. הוכחו לא אלה

ההכנסות. על מס הטלת מונעת אינה מוסרי בלתי במשלח־יד התעסקות השופט:
גניבותיו. על במס־הכנסה חייב בגניבות קבע דרך העוסק גנב גם השופט לדעת

של למדי אמיד חוג הצטרף ההכנסה מס ומשלמי נישומי למעגל גיל: סיכם
 יגדיל אבל — הפרוצות מספר את יגדיל לא ודאי זה וסרסורים. פרוצות מאות

 גס והן יוס יבוא ואולי נטו. איננו כבר שלהן הברוטו כי האתנן, סכום את
? לקוחות וכרטיסי ספרים לנהל תחוייבנה

ישן סיפור

?הבלבךסשוט...
שתתף קל יותר מה  בהגרלת מלה

טו. ת הלו ר מו ת 50 ת רו  תובל אגו
 משתי אחח בכל מספדים 6 לסמו

שבטופס. הטבלאות

שה ב ע שו ט חי שו ה פ עול  בת פ
 סיכויי לד מביאה ספורות, שניות

 לירות 75,000 בת בזכיה השתתפות
 ביתר לירות ואלפי הראשון בפרס

הפרסים.
פשוט״ כך כל זה
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נכון? אינו הסיפור האם
,הופיע שלא השער שירטוט השר השיב נכון,״ הוא ״כן,

פיקנטי נושא פסק־ את נתתי ״אבל פט,
שנים. 13 לפני הזה הדין

 שהשקיעה ל״י אלף 15 על מס לשלם וסרמן, בשם מבעלת־מזנון, תבע מס־הכנסה
 חייבת שאינה וטענה ,60 כבת אשד, היתד, היא מוגרבי. כיכר ליד שהקימה במזנון

 לדיפלומטים. גופה את ומכרה צעירה היתד, כאשר הכסף את שהרוויחה מפני במס
 ממסחר המרוויח אזרח, שגם מפני מס, לשלם בינתיים, נפטרה אשר האשד״ על פסקתי

 המעשיר, את שסיפר גיל, שעורך־דין חושב אני מם. לשלם חייב השחור, בשוק דולארים
 באולם בכלל נוכח היה ולא עורכי־הדין, כל כמו כך, על קרא או שמע ברדיו, הזאת

ובכן, אפילו.״ עורך־דין היד, לא אולי הוא תקופה באותה בית־המישפט.
גיל. כדברי ויפה״, ״צעירה יצאנית ולא שנים 13 לפני ,60 בת באשד, היה המדובר

 לנו ששלח המישפטי לחומר בקוצר־רוח חיכינו
 שלו הנאום נוסח את קיבלנו ימים כמד, כעבור גיל.

 בפסק- מדובר כי כלל בו הוזכר לא ברדיו. ששודר
 כלל בינתיים יושם ושלא שנים 13 לפני שניתן דין

 שלא הצטערנו פרוצות. לגבי המס שילטונות על־ידי
זה. ומקורי עסיסי סיפור לך לספר ביכולתנו היד,

 פסק־הדין את שנתן השופט מי לברר ניסינו ופיקנטי. פנטסטי נשמע הסיפור
 שהוא מה כל בפרטים. להרבות הפרקליט סירב גיל, עם טלפונית בשיחה הסנסציוני.

 השופט היה השופט וכי באקראי המשפט אל נקלע שהוא היה לנו לספר היה יכול
 שלמה התל־אביבי המחוזי

ב שעוד הבטיח הוא לבנברג.
 את אלינו ישלח יום אותו

המישפט. על המלא החומר
 בעוד בכך. הסתפקנו לא
 בבהילות יוצא הכתבים אחד

 כבר החל בית־המישפט, אל
ה את לתכנן הגראפי העורך

 לנושא. שיוקדש האחורי שער
 את לרשום החל הכיתוב עורך

 הכנף ואימרות הבדיחות כל
ה על בכתבה לשלב שאפשר

 המערכת חברי הפיקנטי. נושא
רעיו בהתלהבות לו תרמו
 ממס־ לתבוע הצעות כמו נות׳

 ליצאניות מם הקלות הכנסה
 או נוספות שעות העובדות

לפרו לפרמיות מיוחד פטור
צות.

 משתעשעים אנו בעוד אבל
 בית־המיש־ כתב חזר ברעיון,

 אף מאלף. סיפור ובפיו פט
 ב־ בית־המישפט מפקידי אחד

לאח שנערך זכר לא תל־אביב
 בתיק שהוא דיון איזה רונה

 מס־ההכ־ שילטונות תבעו בו
נש כאשר מזונה. מיסים נסה
 לבנברג השופט כך על אל

סי ״זה בחיוך: השיב עצמו,
 למיש־ ססודנט כל ישן. פור

לחברו.״ אותו מספר פטים

1834 הזה העולם




