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 כל הן היהודית הסוכנות או ההסתדרות הכנסת, הקצבות כי שחושב מי כל
טועה. משלם־המיסים, מכספי לעצמן להקציב יודעות המיפלגות אשר הסכומים

 :כספים לעצמן לסחוט ביותר רציני גורם עוד מנצלות המיפלגות כי מסתבר
 הצמודים חובותיה בגרעונות. טובעת ממש זו עירייה תל־אביב, עיריית למשל, העיריות.

 ללא־הרף מאשרת זו עירייה של ועדת״הכספים לירות. מיליוני במאות מסתכמים
 יודעת ועדת־כספים ואותה הצמדה. לכך ונוסף ,11ל־* המגיעה בריבית מילוות לקיחת
 בכנסת המיוצגות השונות המיפלגות במקום תשלם העירייה כי לאשר, עת באותה

מוסדותיהן. ושל שלהן העירייה ממיסי ניכר חלק ובעירייה,
297 מוסדות, של ארוכה ברשימה דנה תל״אביב עיריית של ועדת־הכספים

אברח מידה (העיתוגאית וידידה צ׳יצ׳
המימסד מיפלגות לכל חיבוק

 למרבית שלחם. ממיסי׳חעירייח ניכר חלק במקומם משלמת העירייה אשר במיספר,
 ממיסי־העירייה 66* משלמת היא ולשאר ממיסיה, 33* העירייה משלמת המוסדות

 כל את המוסדות לרשימת לצרף הוחלט ועדת״הכספים של ישיבה באותה שלחם.
 המיפלגות ולכל בכתב, פנייה בלי גם ובכנסת, בעירייה והסיעות,המיוצגות המיפלגות
 עבור חמס מן 33* :הבאים השיעורים לפי ממיסיחן חלק לכסות חללו והסיעות

וכו׳. סיפריות בתי״תרבות, מועדונים, על המס מן 66ו־* חמישרדים,
 מבליט כשהוא המלאה, הרשימה את זה מדור מביא הציבורית החשיבות בגלל

 המוסדות שאר כל כי ברור במיפלגות. מובהק באופן הקשורים האירגונים את
 של טובות״הנאה חלוקת לפי המענק את קיבלו במיסוי זו מאפלייה הנהנים

בעירייה. סיעות״השילטון

 גושילסקי מר בהנחלת לציור הגבוה הספר בית
 בישראל אידיש ועתונאי לסופרי לייוויק בית

 ותיקים ציונים עסקנים ארגון ראשונים ברית
 בן־גוריון דוד בית
 המשיחית לקהילה התפילה בית
ושמש מאור כנסת בית

חיוב
1974/5

 התשלום
 מטעם

:העירייה

66* 5,132.54 אסף חולים קופת
66* 167,091.90 הכללית העובדים הסתדרות של חולים קופת
66* 19,031.47 מכבי חולים קופת

הכלליים הציונים של מרכזית חולים קופת
66* 30,599.71 לשעבר
66* 9,529.64 עממית חולים קופת
33* 556.60 בוקר שדה מדרשת הנגב קרן
33* 695.20 גבוהה להשכלה קרן
66* 165.38 סוציאלי נשים שרות
33* 85,449.60 העובדים מושבי תנועת
66* 21,520.35 ויתומות יתומים בתי אגודת
66* 2,800.35 עיוורון ולמניעת העיוור למען אגודה
66* 501.64 בישראל הנאצים נפגעי עיוורים אגודת
66* 826.88 יתומים עזרת אגודת
66* 82,468.80 עובדות אמהות ארגון
66* 330.75 בישראל חרות נשי ארגון
66* 25,241.20 יפו—ת״א בעירית העובדים ארגון
66* 4,676.80 בישראל הקלאסי הבלט ידידי אגודת
66* 992.25 ההגנה חברי ארגון
66* 1,896.30 בנאצים המלחמה נכי ארגון
66* 7,836.80 והסביבה ליטא יוצאי איגוד
33* 992.50 החברה למדעי אקדמאים אגודת
66* 744.10 הדדית לעזרה יפו שלום אגודת
33* 11,710.50 מקצועי תיכון בי״ס אופק,
33* 529.20 בסרביה יוצאי של הארגונים איחוד
33* 550.62 בישראל המשוחררים החיילים איגוד
66* 1,736.44 לשעבר הנאצים אסירי של ארצי ארגון
33* 1,404— הדייר הגנת ארגון
33* 2,255— יפו—בת״א והבונים הקבלנים ארגון
33* 1,240.31 בישראל הורודוק יוצאי ארגון
33* 429.98 בישראל רדומסק יוצאי ארגון
66* 2,001.40 בישראל מזרחי נשי ארגון
66* 2,216.03 בישראל הפליטה שארית ארגון
33* 330.75 ואסטוניה לטביה יוצאי איגוד
66* 1,216.80 לינה נשים אגודת
33* 104,369.60 והקיבוצים הקבוצות איחוד
66* 205.60 חופש שוחרי אגודת
33* 661.50 בישראל העבודה ברית
33* 442.40 דיין רות גב׳ בהנהלת שם בני ברית
33* 35,291.03 בישראל ברית בני בית
66* 21,591.32 מזרחי צעירות בית
66* 3,419.10 אורחים והכנסת חיים מים באר מדרש בית
66* 198.55  יתומים הלבשת מפעל וזמרה הלל

— בישראל הצעיר השומר הסתדרות
33* 24,298.02 הראשית ההנהגה
66* 314.21 בישראל יוון יוצאי השמדה מחנות ניצולי ארגון
66* 198.45 חסדים וגמילות ואמת חסר אגודת
33* 7,519.05 בישראל אירופה מרכז עולי ארגון
33* 3,749.60 —.19,998בישראל סין יוצאי ארגון

1,980.—
1,006.20
5,170.60
1,310.40
1,272.80

66*
66*
66*
66*
66*
66*
33*
33*

27,755.38
24,687—  לוינסון אברהם בית

בסרביה יהודי בית מיסיס: ר״ה העי משלמת ארה מוסדות ענוד
33*
66*

11,289.60
4.512—

 פיטמן למסחר ספר בית
ספריה _ אמריקה ציוני בית התשלום

מטעם חיוב *33המוסד שם 6,827.15 ספרא תיכון ספר בית : העיריה 1974/5
33*
33*

287.10
4,812.50

יוון קסטוריח עולי שאקו בני
הישראלית הקומוניסטית המפלגה 66* 2,088— בישראל הנאצים נפגעי נכים ארגון

66* 5,111.25 הלונדונית האגודה האנגליקנית הכנסיה 33* 104,369.60 והקיבוצים הקבוצות איחוד
33* 12,303.90 זעירה ותעשיה מלאכה בעלי התאחדות 66* 198.45 חסדים וגמילות ואמת חסד אגודת
33* 385— בישראל בריטניה עולי התאחדות 33* 7,519.05 בישראל אירופה מרכז עולי ארגון
33* 3,142.13 אפריקה וצפון צרפת עולי התאחדות 33* 3,749.60 בישראל סין יוצאי ארגון
33* 1,193.40 בישראל צ׳כוסלובקיה עולי התאחדות 66* 1,609.65 והעבריין האסיר לשיקום אגודה
33* 80,294.51 המאוחד הקיבוץ 33* 35,291.03 בישראל ברית בני בית
33* 36,586.46 המזרחי הפועל הסתדרות 6$*

66*
21,591.32 מזרחי צעירות בית

66* 1,063.91 בישראל המועצות ברית יוצאי התאחדות 3,419.10 אורחים והכנסת חיים מים באר מדרש בית
33* 28,042.93 הליברלית המפלגה 66* 1,673.10 מועדון — הלאומי והלומד העובד הנוער
33* 23,756.38 העצמאית הליברלית המפלגה 66* 4,141.80 הפתוחה האוניברסיטה
33* 704.70 בישראל וקנדה אמריקה עולי התאחדות 33* 6,848.85 ישראל אגודת פועלי הסתדרות
66* 1,673.10 מועדון — הלאומי והלומד העובד הנוער 33* 5,953.50 הלאומי הנוער הסתדרות
33* 6,843.85 ישראל אגודת פועלי הסתדרות 66* 15,412.95 *33עולים מעון — אפריקה דרום הציונית הפדרציה 5,953.50 הלאומי הנוער הסתדרות 66* 1,674.80 אחיד לסחר המרכז
66* 15,412.95 עולים מעון — אפריקה דרום הציונית הפדרציה 66* 1,727.10 אלפרד אדלר ע״ש לפסיכולוגיה המכון
66* 1,674.80 עתיד לסחר המרכז 33* 771.75 קלוזנר פרופסור ע״י הלאומי המועדון
66* 1,727.10 אלפרד אדלר ע״ש לפסיכולוגיה המכון 33* 6,174— *33בישראל הונגריה עולי התאחדות 661.50 בישראל הולנד עולי התאחדות 66* 1,187.20 האדם בתרבות המחקר לקידום חברה
33* 771.75 קלוזנר פרופסור ע״ש הלאומי המועדון 33* 86,951.60 *33הכללית העובדים הסתדרות של חמס לשבת 6,174— בישראל הונגריה עולי התאחדות 33* 3,732.30 *66לאישה מועדון 2,848.20 בסתר״ לעזור רוצים ״בואו, ברצלב חבורת 33* 220.50 ת״א רוטרי מועדון
33* 107,108.52 הצעיר השומר של תרבות מוסדות חבצלת 66* 1,984.50 *66הלטינית חכנסיח מועדון 1,187.20 האדם בתרבות המחקר לקידום חברה 33* 138,596.41 *66יפו—תל־אביב פועלי מועצת 860— חישוב אבי יד 66* 4,906.80 דתי תיכון בי״ס מורשת
660/0 12,568.51 ז׳בוטינסקי מכון 66* 4,878.56 *66זקנים מושב 1,717.28 בית מטפלות לשרות אגודה מטב, 66* 446.51 *33התורמים מרכז 3,732.30 לאישה מועדון 66* 1,409.40 *66הפועלות מועצת 1,984.50 הלטינית חכנסיה מועדון 66* 661.50 *66הסוכנות של לשקום הישובי הוועד מתפרת 4,906.80 דתי תיכון בי״ס מורשת 33* 3,175.20 *66קדימה מועדון 4,878.56 זקנים מושב 66* 3,373.65 *66ישראלית למוסיקה מכון 446.51 התורמים מרכז 66* 5,065.99 *66וספורט להתעמלות אגודה ת״א מכבי 5,065.99 וספורט להתעמלות אגודה ת״א מכבי 66* 1,674.80 *66בישראל עירק יוצאי של החינוך לקידום קרן 68,881.02 לאומיים לעובדים חולים קופת 66* 68,881.02 *66לאומיים לעובדים חולים קופת 5,132.54 אסף חולים קופת




