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במשרד־האוצר. ההכנסה
 האוצר, של המנהל־הכללי תפקיד אחרי

 הממונה־על־דיכג־ תפקידי עם יחד — זהו
 אחד — והממונה־על־התקציבים סות־המדינה

במש ביותר הבכירים התפקידים משלושת
 משגת בו, לכהן האריך תמיר יעקב רד.

 כאשר ,1975 ינואר חודש לסוף ועד 1966
מתפקידו. פרש

 לרפורמה שקדמו אלה, שנים תשע במשך
 מס־ שיעור היו במם־ההכנסה, שהונהגה
 בעולם. ביותר מהגבוהים בישראל, ההכנסה

 למס־ההכגסה הנספחים המילוות עם יחד
 נמוכה השתכרות אחרי המס, שיעור הגיע

 מס מומחי .90כ־ס/״ של לשיעור יחסית,
 הגיע מסויימים שבמקרים ומצאו חישבו אף

מההכ 100סמ־־/ ליותר אפילו המס שיעור
נסה.

 על ממונה שהיה האיש היה תמיר יעקב
 תשע במשך זה. בשיעור המיסים גביית
הטע כל מול איתן כסלע ניצב הוא שנים

 מס־ההכגסה, כלפי שהועלו והמעגות, נות
 לעבוד הרצון את מונעים שיעוריו כאילו

 תורמים הם כאילו או ביושר, ולהשתכר
 שוק-ההון־השחור וליצירת המס להעלמת

 הן האלה הטענות כל כי ידע הוא .בארץ.
יסוד. להן ואין מעיקרן מופרכות

 מאוד טובה דוגמה לתת היה יכול הוא
 יגיע על בישראל החי חרוץ, אדם כיצד
בכ לחיות רק לא יכול וכשרונו, כפיו
 רכוש ולצבור להתעשר אפילו אלא בוד,

ממשלתי. פקיד הוא אם גם עתק.
 חוקי על לעבור מבלי כמובן, זאת- וכל

השערה. כחוט אפילו המס
 מס־ההכג־ נציב היה לכך החיה ההוכחה

 במשך שהיה הוא, עצמו. .תמיר, יעקב סה,
 עו־ ממשלתי, פקיד שנה מעשרים למעלה

מניסיונו נוכח בכירה, בדרגה בד־מדינה

 בשכונת תמיר יעקוב של החדשה הווילה זוהיבווילה וחדרים 12
מה שהיא הווילה, בירושלים. רמת־אשכול

 חדרים, כשני חדרים, 12 מכילה במקום, שהוקמה החדשה בשכונת־הווילות מפוארות
 בתל־ נוספות דירות שברשותו נציב־המס־לשעבר, של ילדיו מששת אחד לכל בממוצע,

לירות. מיליון 2.5כ־ וצנועה, זהירה הערכה על־פי הללו, הנכסים שווי וירושלים. אביב

תמיד יעקב לשעבד ■ההכנסה מס נציב
 עבור ששימש ממשלתי, פקיד כי האישי
 מסור ישר, עובד־ציבור של דוגמה רבים
 הוא אם גם — מיליונר להפוך יכול והגון,
 על נפשות שבע בת משפחה לקיים נאלץ

ממשלתית. משכורת

 ילדים חמישה
בתים ארבעה

מם־ נציב מתפקיד פרש תמיר עקב ^
.1975 בינואר 31ב־ ההכנסה

 את שעזב אחרי משנתיים פחות כיום,
 פרטית בקריירה ופתח הממשלתי השירות

 לסקור הנציב־לשעבר יכול כרואה־חשבון,
 — הממשלתי בשירות פעילותו פירות את

וכלל. כלל מבוטלים אינם והם
הב בנכסים היום מחזיק תמיר יעקב כי
: אים

 רחל ברחוב ישנה, אך גדולה, דירה •
 למרכז עתה המושכרת בירושלים, אמנו

 שכר־ תמורת מדיטציה ללימוד העולמי
 זהו בחודש. ל״י 2000 של הצנוע הדירה

 המשולם הרגיל משכר־הדירה הגבוה סכום
 אבל זה. גודל בסדר דירה עבור בירושלים

 תשנה שדירתו הסכים תמיר ויעקב מאחר
לת היה יכול לדירת־משרדים, יעודה את

כזה. סכום בוע
 מושכר, בניין באותו נוסף חדר י•

 דירת עבור בירושלים המקובלים במחירים
תחי היה זה חדר למדיטציה. למורה חדר,

 הפך אותו מ&־ההכגסה, נציב של מוסכו לה
 באותו להתגורר *שהפסיק אחרי למחסן.

 מגורים, לחדר המוסד את תמיר הפך בנין
לחודש. ל״י 400 תמורת משכיר הוא אותו
 רמת־אשכול, בשכונת מפוארת וילה י•

ה אחת זוהי בירושלים. המיבתר בגבעת
בשכו ביותר והגדולות המפוארות ווילות

 המכילה הווילה, מווילות. כולה הביוייה נה
 על ■לתפארת, בנויה מרווחים, חדרים תריסר

ב ומכילה המודרנית, האדריכלות כללי
 חרסינות כולל השיכלולים, כל את תוכה

ביש המקובלת האופנה פי על תוצרת־חוץ,
שב מיפלסים, *שלושה בנויה הווילה ראל.
לראיית- המשרד חדרי שוכנים מהם אחד

 פרישתו אחרי תמיר, יעקב שפתח חשבון
הממשלתי. מהשירות

כי *של היוקרה באזור נוספת דירה •
 יעקב פתח שם בתל־אביב, המדינה כר

 משרד של התל־אביבי הסניף את תמיר
 רשומה אינה זו דירה שלו. ראיית־החשבון

יל חמשת עמו בה שותפים שמו. על רק
כש לשעבר, מס-ההכנסה נציב של דיו

הדירה. בשישית מחזיקים מהם אחד וכל הוא
 העתיקה בעיר נוספת גדולה דירה •

 בניינה השלמת בפני העומדת בירושלים,
 בחודשים תמיר לרשות לעבור והעתידה

הקרובים.
 מחזיק האלה הדלא־ניידי לנכסי בנוסף

 אחת■ וולבו, מכוניות שתי גם תמיר יעקב
אשתו. לצרכי והשניה לצרכיו
ההער פי על בילבד, הללו הנכסים שווי

 לבדוק ומבלי — מאד וצנועה זהירה כה
 *של בבעלותו אחר רכוש בדבר לחקור או

 *שניים בין נע — לשעבר מס־ההכנסה נציב
ל״י. מיליון לישלושה ל״י מיליון וחצי

 מס־ גציב שצבר הרכוש מהווה וכך,
 הקשה בתפקיד כהונתו בשנות ההכנסה

 וניצחת מוחצת תשובה — וכפוי־הטובה
 מס־ההכג־ ששילטונות הטוענים אלה לכל
יש לאנשים מאפשרים איים בישראל סה

 לחיות וכדין, כחוק מיסים המשלמים רים׳
ורכוש. נכסים להרבות ואף ברווחה

 אבירי־ההון־השחור שכל היה הראוי מן
 מיעקב דוגמה יטלו למיניהם, ומעלימי־המם

 להפוך אפשר איך להיווכח מנת על תמיר,
ביושר. גם מיליונר

ירושה
צפויה בלתי

 שכבר אחרי גם רכות, שנים משד
 יעקב היה לא בשירות־המדינה, *■עבד

מישלו. דירה בעל תמיר
 ברחוב הישנה הוריו בדירת התגורר הוא
החמי שנות בתחילת בירושלים. צפגיה
 רווקים דירת לעצמו תמיר רכש שים,

אח בירדשלים. בית־הכרם בשכונת צנועה
בשנת גאווה, רעייתו, את לאשה שנשא רי
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