
נכבד, עוסק
 לדווח עליך

 מוסף ערך למס
 זה בחודש 15ה- עד

שלן הדיווח קבוצת אם
היא:

זעיי עוסק
 ן שלך~ העוסק שמספר
1 39—00 בספרות מסתיים

החודשים על
נובמבר — אוקטובר

)
מורשה עוסק

 היא שלך המאזן שתקופת
0ספטמבר או מרץ בחודשים

 ה־סו עד הטופס את קבלת לא אם
 ללשכת לפנות מתבקש הנך בחודש
וה המכס במשרד והדרכה היעוץ

 מגוריך. למקום הקרוב בלו
ה פי על הטופס■ את מלא אנא

 מסניפי באחד אותו ומסור הוראות
 הטופס. גבי על המצויינים הבנקים

 עליך הדיווח טופס מסירת בעת
 מוסף ערך מס יתרת את לשלם

שבטופס, לחישוב בהתאם

זכור!
 ענישרז צעדי יינקטו החוק פי על

 בהגשת המאחרים כלפי מחמירים
התקופתי. ח הדו״

 במועד, ח הדו״ הגשת על הקפד
ה אי את ומאיתנו, מעצמך מנע

 אמצעים בהפעלת הכרוכה נעימות
המס. יתרת גביית לצורך מיוחדים

במדינה
רכי ם ד אד

ת בל■ איש ב תו כ
 1 מדי־פעמ מתגורר הוא

 מפגי — דמון בכלא
אחר בית 1? שאין

 אחד לתוך צנום גבר מתגנב ערב מדי
ה בתחנה בלילה החונים האוטובוסים,

 צמרו על ראשו מניח בתל-אביב, מרכזית
 הוא אין כאשר שעות. לכמה ונרדם הדל,

ל הולד הוא באוטובוס, מקום לו מוצא
 בגינה ספסל על מ־שתרע או נטוש, בניין

 מחמישה יותר זה כך נוהג הוא ציבורית.
 חנוך הוא חסר־הבית האיש חודשים.
ז דמון. בכלא אסיר־לשעבר ודאוקר,
 מהודו, 1970 בשנת לישראל עלה חנוך

 חסר רווק ,40 בן אז היה הוא בודד. כאדם
 שוכן כעולה, בישראל. קרובי־מישפחה כל

לחב השייכת שכורה, בדירה באור־יהודה
 בבית־ כמחסנאי עובד והחל עמידר, רת

לו. היה לא מיקצוע תל־השומר. החולים
הבי שונים ופיתויים הכלכלית המצוקה

 וב־ ,בפלילים הראשונה להסתבכותו או
 מעשי־ לביצוע — זו הסתבכות עיקבות
 חוד* 21ל־ 1971 בשנת שפט1 הוא מירמה.

במלואם ריצה שאותם בפועל, שי־מאסר
 טובה), התנהגות על השליש הפחתת (ללא
חיפה. שליד דמון בכלא

 על דירתו נלקחה בכלא ששהה בעת
 של הסוציאלית העובדת אך עמידר, ידי

כר, על לו שבישרה בן־צור, שרה הכלא,

ודאוקר אסיר־לשעכר
באוטובוס לינה

 תישן בסדר. יהיה הכל ״כשתצא, הבטיחה,
 שוב לך יהיה אחר־כך חברים, אצל קצת

בית.״
ו עורך־דיו לשכור לו יעצו החברים
 לא הכלא, מן כשהשתחרר אולם להתלונן.

 מכתת החל הוא לכך. הדרוש כסף לו היה
השונים. המוסדות בין רגליו
 ש־ לאגודה־לשיקום־האסיר, הגיע בך

 בכל בתל־אביב. אלנבי ברחוב מישבנה
 סימליים, סכומי-כסף שם מקבל הוא פעם
 בקושי לו המספיקים לירות, 70ל־ 5 בין

ימים. כמה של לקיום
 אור־ של סוציאלית לעזרה בלישכה גם

 לו אין למצוקתו. פיתרון נמצא לא יהודה
 עילגת, שבפיו העיברית רבים, ידידים
לעי פוגש הוא שאותם הכלא מן חברים

 הם אף לו ונותנים עליו מרחמים תים,
 אלה בכל אין אולם קטנים. סבומי־כסף

לבעייה. פיתרון משום
הסוציא העובדת ? פיתרונים למי

 למסור או להגיב, סירבה בן־צור, שרה לית
 1 לח־ שהובטחה העזרה על כלשהם פרטים

 העיתון כתב את הפנתה היא ודאוקר. נוך
 את טרק פשוט זה אך הכלא, מנהל אל

השפופרת.
במוע לישכודהסעד מנהל ממלא־מקום

במ התחמק רום, פינחס אור־יהודה, צת
ב נעשה מה מלהסביר ימים חמישה שך

 התערבותו לאחר רק ודאוקר. של עניינו
 בעייתו כי לומר ניאות ראש־המועצה, של
 שהיות אלא לו, מוכרת אומנם האיש של

 יכול הוא אין המקום, תושב להיות שחדל
לו. לעזור עוד

 אינו ודאוקר חנוך שכן, מעניין. תירוץ
 כתובת. כל חסר הוא מקום. בשום תושב
 מעל גג וימצא המילכוד מן ייחלץ כיצד

ואו פיתרונים. לשילטונות־הסעד ו לראשו
בתי־הסוהר. לשילטונות לי

ערךמוסף, מס / והבלו המכס אגף8

י סו  לחימום ד
החורף כל

 תהנה בלבד ל״י 10כ־ של בסכום
 מחמם עם חמה ממיטה החורף

 חברת זק״ש. של החשמלי המיטה
 למיטה זה בחורף גם לך דואגת זק״ש
 בלבד אגורות 10 אך יאמן, לא חמה•
 הלילה. לכל המיטה מחמם צורך

ת מפעילה כפתור על קלה לחיצה  אח
 לך המנעימות חום דרגות 3 מתוך

 ברחבי מיליונים עשרות השינה. את
 במחממי בהנאה משתמשים העולם
 לך. גם ינעם בוודאי הוא מיטה.

מוב ושרות לשנה מלאה אחריות
שנים. 10ל־ טחים

 זק״ש מחממי השנה
האדומה ה־.^ עם מאקרילן

 השיווק. ורשתות החשמל בחנויות להשיג
 יהודה בן זק״ש, :ראשי מכירות משרד
.231063 טלפון: תל־אביב, 72

 הזהב כדור
הפילו

ראשון פרס

5 0 0 .0 0 י 0 ״  ל

הזהב כדור פרס

2 0 0 .0 0 י 0 ״  ל

 ראשון פרס
:ל להצטבר עשוי

0 0 0',7 0 י 0 ״ ל

הפיס מפעל

2049 הזה העולם


