
מבו או במעלות ילדים של אלד, אם בין
 תיירי- או שלנו (אזרחים בבית־מלון גרים
חוץ).
 אך למחבלים כניעה שכל טוענים אנו

 אנו אך — זו בדרך להמשיך אותם תעודד
 מטרה הוא בטרור שלהם שהמניע שוכחים
 הכדאיות או הסיכון ולא מוגדרת, פוליטית

 או זו בפעולה שלהם הביצוע אנשי של
 בביצוע ימשיכו וכה כה בין הם אחרת.

 יישאר ד,מדינו שהמצב זמן כל מעשי־חבלה
שהוא. כפי

 טרוריסטים לדרישות שכניעה לצפות אין
פת לקראת משמעותית להתקדמות תגרום

 תושג זו התקדמות הכאובה. הבעייה רון
 הטרור את שיעקור מדיני קו נקיטת על-ידי

 על-ידי סיבותיו. את שיחסל משורשו,
 הער־ האוכלוסיה של בזכות להכיר שנסכים

 — ומחוצה-להם בשטחים בית־הפלסטינית
 במיסגרת מלא, דמוקרטי לשיוויון־זכויות

 שני כלפי והוגן סביר מדיני פתדון־פשרה
 מפורשות מדברים שעליו פתרון הצדדים,

.1967 יוני מאז אצלם והן אצלנו הן
 אמירים זמיר, שלום

יצהר! מו? שמעון
 לראש- סמוך בבית שמתגורר כמי כמי

 ששכנותו רב בצער לציין ברצוני הממשלה,
 וכבוד תענוג מוסיפה אינה רבץ מר של

לאזורנו.
 הנחשבת בנווה־אביבים, גר רבין מר

 ענקית דירת^גג היא דירתו כשכונת־יוקרה.
 האי- של המרכזי ברחוב (פנטהאוז)

 וזכותו ויפה, טוב הכל כאן עד זור.
כלבבו. דירה לרכוש ועמל שעבד מי של

)12 בעמוד (המשך

־ בן־שחר ועדת
דוב שירות

 התנהלה, או מתנהלת, האחרונה בעת
 אודה בן־שחר. ועדת חינגת המרץ במלוא

 (שבכל ״בינונית״ הכנסה בעל שכשכיר,
 לא נמוכה), נקראת היא בעולם אחר מקום

 המעט מן ואכן, לחרבה. ממנה ציפיתי
מסקנות. להסיק כבר אפשר שנודע

למיליו מתנות היא: הכללית המסקנה
 העיקריים הנהנים ירדה. תיקרת־המס נרים,

ש וחברות־הענק, הגדולים בעלי־ההון הם
 שעתה אלא מלא. מס שילמו לא ממילא

 הם שקט. יותר מצפון עם לישון יוכלו הם
קודם. מאשר מס פחות ישראל מעם גוזלים

 להם ״תחסוך׳ למיליונרים זאת הנחה
מיל כמה ולאוצר
 אך טובים. יארדים

מב בן־שחר ועדת
ד,מי כי לנו שרת
ב ״רק יפחתו סיס

מ אחד״. מיליארד
 אחרים שיש כאן

ההפ את המשלמים
ד,״מיל שבין רש

 ה־ לבין יארדים״
 אחד״ מיליארד ״רק

 השכירים והם —
ה בעלי והעצמאים

הקטנות. הכנסות
בהצ נטפל ועתה
שהוצגה היפה גה

 רפי מר של משכורות והיא בטלוויזיה, לנו
 לכלכלה ד״ר בפנינו הופיעו כי נזכור כהן.

 ברוב הדגישו והם מדופלם, ורואד,־חשבון
 על ישלם כהן רפי מר שאותו חשיבות

 פחות. לירות חמישים היום, משכורתו,
 כהן, מר של השולי המם כי נזכור, ועוד

.35/״ו6, הוא תחשיבם, על־פי
 למצב נכון הוא הזה החישוב כל אולם

 כי לנו, מדגישים זאת עם היום. הקיים
 (ולא ביולי באחד לתוקף ייכנס המיסוי
 ביולי 1שב־ מאחר דהיינו, באפריל). באחד
 פטורה היא היום (שעד תוספודיוקר תחול

 כהן מר יצטרך אוטומטי באופן הרי ממם),
 על נוסף מס־הכנסה לירות 140 לשלם

 זאת, בטלוויזיה. שהוצג הנחמד החישוב
יצטר ביולי כי מישרד־האוצר הנחת על־פי

כתוספת־יוקר. לירות 400 לשלם כו
 הקיים מהמצב יותר לידות 90 כלומר,

 הטוב במיקרה הגרוע. במיקרה זה, היום.
 כהצימדה לידות, 160 מתוספת־היוקר יפטרו

 כהן מר יצטרך ואז האישיים, לזיכויים
 ההצגה, מן יותר לירות 84 של סך לשלם

 כיום. מתשלומיו יותר לירות 34 כבר וזה
מה זועקים הקטנים כרגיל, כאן, גם אך

 עבודת עשתה כך נהנים. והגדולים עומס,
ישראל. לעם שירות־דוב הוועדה

אשדוד זוהר, מרדפי
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