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השחור ההון של / ר1הש את תחסום אל

התמים הצדיק
 היא מן יצחק של ושקיעתו עלייתו ששמה פרשה ^

אמיתית. ישראלית יצירה 1 1
 הסיפור־ של הצורה לה מתאימה סיפרותית, מבחינה

תפ לידיו מקבל ומלא־תיקוות תמים איש הקצר־הקצר.
 המכריע ברגע המדינה. את להציל מבקש הוא חשוב. קיד
ומוש ציני שילטון בידי נוצלה תמימותו כי נוכח הוא
ומתאבד. אקדחו את שולף הוא חת.

 יצחק לנוער. אגדה של בצורה גם זאת לכתוב אפשר
 ישראל בתולת את להציל כדי סוסו על עולה הקדוש

 בה. המתעלל יורק־האש, הנוראי, השחור הדרקון מידי
 ששמה במאורה מתגורר והוא שחיתות, הוא הדרקון שם

 על ומסתער חרבו את שולף הקדוש יצחק מס־הכנסה.
 סוסו על אותו ובולע פיו את פוער זה אף הדרקון,
 מוחאת הבתולה קירבו. אל באו כי נודע ולא וחרבו,
לדרקון. כפיים

 את ״ויעש פסוקים: שני לפרשה מקדיש היה התנ״ך
קודמיו.״ אל וייאסף אדוניו: בעיני הרע

 צעיר למחזמר. הפרשה את הופכים היו האמריקאים
 / בלב (״אומץ הגדולה. העיר אל קטנה מעיירה בא תמים
 !״)לכבוש יצאתי / הנוכלים קן את / הראש על כיפה
המשי את עליו ומקבל שר־האוצר, של בבתו מתאהב הוא
 בני־ שימעו / בני־מעל, (״הקשיבו לברדק. קץ לשים מה

 אבל !״).מס־אמת ישלמו / וחטא שוחד בני / :בליעל
 (״אל בעדו. השר עוצר זממו, את לבצע מתחיל כשהוא
 חוזר לבסוף !״).השחור ההון של / השור את תחסום
 רע לי, רע (״הוי! ומייואש. מדוכדך עיירתו, אל הצעיר

הסוציאלי?״). הצדק היכן / לי! רע לי,
 (״נעלה ניצחונה. את חוגגת השחור ההון אילי מקהלת
השפתיים״). מס את / פי־שתיים
 קצר: בהספד כאן נסתפק אנחנו
 — היה בדורותיו. היה תמים צדיק איש

עוד. ואיננו
נשארה. השחורה הכלכלה והלך. פא מן

•  מיסים. בענייני התמחה והתמים הצדיק איש ך
בסדר. אינו שמשהו המסקנה לידי הגיע הוא 1 ?

 השכירים שווה. במידה בעול-המיסים נושאים הכל לא
העצ מן חלק מעט. משלמים העשירים הרבה. משלמים

 משלמים אינם וחלק לראש, מעל עד משלמים מאיים
 שעוסק מי נדפק. — הגונה בעבודה שעוסק מי כלל.

פרם. מקבל — השחורה בכלכלה
האנ טעות. כאן שיש כדור היה מן ליצחק

 שר־האוצר מכינים. אינם פשוט בשילטון שים
 אינו המדינה הכנסות על הממונה חסר־־ישע.

 המבין מישהו, דרוש לאשורו. המצב את רואה
המעוות. את שיתקן העניין, את

הצדיק. יצחק ואילך מכאן התמים. יצחק כאן עד
 נטש הוא לתקנן. התנדב השגיאות, את שראה מאחר

והת מאד, מכניסים הסתם מן שהיו הפרטיים, עסקיו את
המדינה. לשירות נדב

 כל־יכד לא שזה לדעת לפתע נוכח ואז
המקול המכונה אל ידו את שלח הוא פשוט.

 גד- המקולקלת המכונה אך לתקנה, כדי קלת
מפתיעה. ביעילות ידיו את עה
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 זוהי אישית. תופעה אינה מן יצחק של מימותו
הפרו ״מחלת לה קורא והייתי למדי, נפוצה מחלה 4 1

 כולם, לא כי (אם רבים שאקדמאים משום פסורים״,
בה. לוקים כמובן)

 אמונה הוא זו מחלה של העיקרי הסימפטום
 חברתיים פגמי-יסוד לתקן שאפשר תמימה,

טכני. תיקון באמצעות ופוליטיים
 אפשר ודודניות? מושחתות בארץ המיפלגות למשל:

 של לדמוקרטיזציה חוק לחוקק יש בפשטות. זאת לתקן
בשלום. מקומו על יבוא והכל המיפלגות,
 ונטו־ חסרי־כישרון עלובים, מעסקנים מורכבת הכנסת

 שיטודהבחי- את נשנה הבה :מאד פשוט ? לי־עצמאות
מברי דגולים, אישים מלאת תהיה הבאה והכנסת רות,
ועצמאיים. קים

 פשוט. בוודאי זה, מעורערים? בארץ יחסי-העבודה
 כל יהיו היום ולמחרת בוררוודחובה, לכינון חוק. נחוקק

 במלוא ויעבדו בזמן לעבודה יבואו ממושמעים, העובדים
הבורר. להם שפסק השכר תמורת המרץ

 נורא. לא הפלסטינים? בלי שלום לעשות אי-אפשר
 ראשי־ חצי־תריסר לוקחים :מאליו ממש מתבקש הפיתרון

מהווים שהם קובעים וברצועת־עזה, המערבית בגדה ערים

 שלום ועושים הפלסטיני, העם של המוסמכים הנציגים את
עימם.

 פשוט. הבי זה, ץ מעוותת מערכת-המיסוי
 הכורסה, עיסקי ועל הנת^ד עד מס מטילים

 וילות כנו איד להסביר יהודים מכמה מבקשים
 — והופ הפסדים, עד שהכריזו אחרי מפוארות

מס־אמת. יש
ומס בצד, אלה טובים מתקני־עולם יושבים עוד כל
 יכולים הם ביומיים, אחד קומוגיקאט בפירסום תפקים
 את לבצע מתנדבים הם כאשר אבל בשלום. לחיות

לצרות. נכנסים הם רעיונותיהם,
 והתמים הצדיק לאיש גם שקרה מה וזה

מן. יצחק
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 התקופות בכל פוליטי. מכשיר היא עדכת״מיסים **
 אולי זהו הפוליטיים, המכשירים מכל הארצות. ובכל ■)4

ביותר. החזק
מילחמת־ המלח. על מס ביגלל פרצה הצרפתית המהפכה

מס־שפתיים כפליים מן: יצחק
התה. על מס ביגלל פרצה האמריקאית השיחרור

כחב שולט כי מארכס קארל קבע בשעתו
 ניתן כיום אמצעי-הייצור. עד שחודש מי רה

 מערבת־ על שחולש מי כהכרה שולט כי לומר
המיסוי.

 עמלו מפרי והולד גדל חלק בולעת המודרנית המדינה
 אחד חלק על מיסיה עול את מכבידה כשהיא האזרח. של
 יוצרת היא אחר, חלק ממנו ומשחררת האוכלוסיה, של

 ועול־המי- היוצרות כשמתחלפים מסויים. חברתי מישטר
 השני, החלק שיכמו׳׳של אל האחד החלק מן עובר סים

חברתית. מהפכה הדבר פירוש
בעז כזאת. קטנה מהפכה בבריטניה בוצעה דור לפני

 מס־העיזבון האצולה. של כוחה חוסל מכבש־המיסים רת
 החברתי הכוח אנגליה. של הגדולים הבתים את רושש

אחרות. לידיים עבר
להת די מסויימת, בחברה שולט מי לדעת רוצים אם

 שיכבה שכל מכיוון שלה. מערכת־המיסים במיבנה בונן
 מעול תומכיה ואת עצמה את קודם־כל משחררת שלטת

 בסעיפים האמיתית החברתית המציאות טמונה המיסים,
 קשר כל אין קרובות לעיתים חוקי-המס. של היבשים

 לחו־ מבעד המשתקפת היפה התמונה לבין זו מציאות בין
קת־המדינה.

 מקום בשום בהחלט: בטוח אחד דבר
 ״כמיקרה״. קיימת מערכת-המיסים אין כעולם
 מ״טעו■ בתוצאה נוצרה לא בעולם מקום בשום
 מערכת־המיסים תואמת חברה כבל יות״.
הקיימת. הפוליטית המציאות את נמרץ כדיוק

 המליצות לבין מערכת־׳המיסים בין פער קיים כאשר
המצי שינוי על-ידי רק זאת לשנות ניתן השילטון, של

 פוליטיים כוחות גיבוש :על-ידי :כלומר הפוליטית. אות
 הדרך .זוהי במדינה. מאזן־הכוחות לשינוי שיביאו חדשים,

המעשית.
ללכת ינסה צדיק-תמים שהוא אדם ואילו

 מערכת-המיסים את לשנות :ההפוכה בדיד
 חיש■ ייווכח הוא השילטון. למליצות. בהתאם

 אג־ מסתתר היפות המליצות מאחרי כי מהר
ה את לו ישבור. הזה ושהאגרוח רו!?-ברזל,

עצמות.
אחת. רגל על מן יצחק פרשת זוהי

*  ששת־ מילחמת מאז ובמייוחד המדינה, קום אז *
הדש. מעמד בארץ השתלט הימים, ■)4

 מיפלג־ מפונקציונרים בעיקרה מורכבת זו ״צמרת״
הפר הכלכלה ומאילי מספסרים בכירים, מפקידים תיים,
והציבורית. טית

 הדוק הוא מערכת־המיסים לבין זו צמרת בין הקשר
והדדי.

 ממעמקי־האם־ עלו הצמרת חברי כל כימעט :אחד מצד
ת סיות ו ד ו  בעיסוקים עסקו הם למערכודהמיסים. ת

 ושאיפ־ מס־אמת, מתשלום אותם ששיחררו שיטות ונקטו
הון. לצבור להם שרו

ץ שחקים הרקיעה שלהם רמת־המיחייה ו ח  למע- מ
 מפגי או הציבור, חשבון על שחיו מפני רכת־המיסים,
 הוגן, ממס המשוחררות בדרכים להם באו שהכנסותיהם

 המשוחררת השחורה הכלכלה במיסגרת שפעלו מפני או
ממס. ביכלל

 כדי בשילטונם משתמשים הם שני: מצד
 וכדי לרעתם, כמס אמיתית רפורמה בל למנוע
לטובתם. אנטי־רפורמה לבצע

 היהלומנים, הבורסה, ספסרי ממיסוי שוחררו זו בדרך
 פיחות, בשעת מלאי בעלי בר־לב, קו של קבלני־העפר

לצמרת. השייכות אחרות קבוצות ומאות
 אדם לבל הזה המימסד מניח רכה כפיקחות

 בד מס-ההכנסה. את קצת-קצת לרמות כישראל
במדי ביותר הדפוקים משלמי־המס שגם קורה

 ומוכנים לדופקים, שותפים שהם מאמינים נה
אותם. הדופק המישטר על ובנפש כלב להגן

 מיפלגות כל לצמרת שייכים אחרת או זו בצורה
 כאשר מתרחש מה לראות כדאי וכלי־התיקשורת. המימסד

 הצמרת. של נכסי־צאן־זהב על מס להטיל מישהו מנסה
 כאילו חמס, אז צועקים ול״ע הימני הליכוד ראשי רק לא

 הדתי המחנה גם האומה. בגב סכינו את הזר האוייב נעץ
 בעודה המזימה את לחנוק מזדעקים ומיפלגת־העבודה

באיבה.
 אז מרעישים תמיר ושמואל ארליך שימחה

 את עושים המערך עסקני ואילו וארץ, שמיים
רבה. וביעילות בשקט, המלאכה
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מובנת ואכן, — היטב מובנת מן יצחק רישת ך*
זו. מציאות רקע על — מאליה ^

 במי- רפורמה והמציאו ישבו טובים פרופסורים כמה
 ה׳,עיוותים״ חיסול :חלקים משני מורכבת היתד. היא סים.

 העיוות וחיסול העובדים, ולעצמאיים לשכירים שעזרו
השחורה. הכלכלה של הגדול

 חוסלו, הקטנים ״העיוותים״ :התוצאה
האנ של רמת-המיחייה נשאר. הגדול העיוות

 הוקפאה הסוגים, מכל כימעט העובדים, שים
 מלאים והמטוסים מיסעדות־הפאר ירדה. או

אי־פעם. שהיו מכפי יותר
 דיווחי- על מס להטיל — קטנטן תיקון הציע מן יצחק
 ריווחי־ההצ־ על מס שמוטל כשם הנת״ד, של ההצמדה

 נוראה, צעקה קמה יוקר). (תוספת שכר־העבודה של מדה
המזימה. את חיסל והשמאל התקומם הימין

 אילי- של הכנסותיהם על מם להטיל מן הצליח כשלא
 בעזרת הוצאותיהם, על יד לשים ביקש השחור, ההון

 זעקה קמה מייד מהם. קטן לחלק שנועדו טפסי־בדיקה
נציב־המס. חוצפת על התנצל והשילטון יותר, עוד גדולה

 עם להשלים : הברירה עמדה מן יצחק לפני
 למימסד שלו הגושפנקה את ולהעניק המצב

ולהסתלק. הדלת את לטרוק או וצבוע, מושחת
התפטר. ותמים, צדיק לאיש כנאה
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 למערכודהמיסים ״טכני״ תיקון אין :מסקנה
המימסד. את מבטאת המערכת המעוותת. 1 ו

 אלא — עיוותים בו שיש מימסד זה אין
עיוות. שכל־כולו מימסד

 רפורמה להמציא מאשר יותר קל אין ״טכנית״, מבחינה
 ושתכד אחת, שנה תוך השחורה הכלכלה את שתחסל

מומ שאיני אני, מס־אמת. לשלם במדינה אדם כל ריח
 תוך הנייר גבי על כזאת רפורמה לפרט מוכן חה,

שעה. רבע
 שהפך הטישטר את לחסל שרוצה מי אך

 ולכונן ספסרים, של גן־עדן ישראל מדינת את
 ולייצר לעבוד ■בדאי יהיה שבו מישטר במדינה

 :בלבד אחת דדך אלא לבך שאין לדעת חייב —
הפוליטית. הדרך
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