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בהתפטרות
 על מיסוי להטיל שהמליץ האומלל, הדו״ח
בורסה. ריווחי

 בישראל בריטניה שגריר עם בשיחה
 הבעיה כי שר־האוצר, סגן השבוע אמר

 ללמוד היא האוצר מישרד של העיקרית
 בתקיפות. עליהן ולהגן החלטות להחליט
ה אחת היתד, כזו תקיפות של היעדרה

התפט לשקול פלומין את שדחפו סיבות
רות.

 שנה כל
דגל —

 הגיעה לא להתפטר פלומין של זונתו
 שר־ד,ביטחון של איומו כמו לכותרות,

הוא לארליך. נודעה היא אך וייצמן, עזר

 גילה בד, לשיחה, פלומין את להזמין מיהר
 היד, ארליך .עליו. מעיק מה השר סגן

 כיוון פלומין, של הצעותיו את לקבל מוכן
 שהוא סבור הציבור כי חש הוא שגם

 גיבשו השניים כשר־אוצר. בתפקידו נכשל
 בעוד ברבים שתוצג מקיפה, פעולה תוכנית

 את מחדש לרכוש במטרה שבועות, כמה
 מישרד ולהיות ולחזור שאבדה האמינות

 היא, הגדולה השאלה וקובע. משפיע מרכזי,
 עם בהסכם לעמוד ארליך יוכל אם כמובן,
 אחרי בלבד שבוע שכן לא, כי נראה סגנו.

ה את ארליך הפך פלומין עם הפגישה
פיה. על קערה

 התלת־ החדשה, התוכנית של בסיסה
 לבחירות עד האוצר את שתנחה שנתית,
 ניתן שנה מדי כי ההנחה, הוא הבאות׳
 להניף ניתן לא וכי אחד, יעד רק להשיג

 לכך בהתאם בבת־אחת. הדגלים כל את
 המיל־ שנת תהיה הנוכחית השנה כי סוכם,
 את להוריד שמטרתה באינפלציה, חמה

 כל ייעשו כך לשם .3070 מתחת אל המדד
 עלה בפברואר כי סבור האוצר המאמצים.

 שבשלושת כך ,30/0מ- קטן בשיעור המדד
 המדד עליית היתד, האחרונים החודשים

 המהפך. התייקרויות כולל ,107מ־ס קטנה
לש בהחלט ניתן פלומין, הניח זה, בקצב

וב ,307״ של שנתית מיסגרת על מור
הממשלתי. התקציב את להקטין לכך התאם

 לשוק הכספים הזרמת את לצמצם כדי זאת,
הל בצורת מחו״ל ההון ייבוא את ולהגביל
אינפלציה. הן אף הגורמות וואות,

ה הודיע באינפלציה המילחמה לצורך
 הסובסידיות הקטנת של הקפאה על אוצר

 כל כי שהתברר אחרי חיוניים, למוצרים
הסובסי בתקציב מיידית הנחסכת לירה
אגו 80 חודשים כמה כעבור עולה דיות,
 המדד. עליית בגלל בהתייקרויות, רות

הסוב את להקטין מוכן אינו האוצר אולם
 10ל־ השנה המגיעות להלוואות, סידיות

 אלה כי גורס פלומין לירות. מיליארדי
 שב- בעוד בהן, לעמוד שיש ההתחייבויות
 צורך אין חיוניים למוצרים התחייבויות

לעמוד. כנראה
 המילחמה שנת תהיה 1978 שנת אם

 תהיה שלאחריה שהשנה הרי באינפלציה,
ל שנה בשיכון. הגדולה הריפורמה שנת
 חינוך- שנת להיות היתה אמורה מכן אחר

ש התוכנית היתד, זו בתיכון. חובר,־חינם
כמה עברו לא והנה, וסגנו. השר בין סוכמה

 ,שיד![ יסכים אם
 דב ■מזנה להתפטר,

כנציב תחתיו [׳׳גו

הו בוי למעריב ראיון נתן ושר־האוצר ימים
ב חינוך־חינם שנת תהיה השנה כי דיע

הממ קיבלה ימים שלושה כעבור תיכון.
 חינוך השנה כבר להנהיג ההחלטה את שלה

 שסוכם למה מוחלט בניגוד תיכון־חינם,
 תוכנית ארליך קיעקע כך האוצר. בתוכניות

לכן. קודם שבוע הסכים שעליה
 ו־ קשיחות אדליד מגלה אחד בנושא
ו שכר לתוספת התנגדות — עיקביות

 ל־ אך עבודה. בהסכמי לעמוד שאיפה
 לבצע יהיה ניתן לא כי ברור, פלומין

ני חריגות בלי המתוכננים השינויים את
השכר. מהסכמי כרות

 המתמוטטת המערכת על אחראי פלומין
 בקרוב למנות עליו והגבייה. המיסוי של

 מס־ נציב המדינה, הכנסות על ממונה
 מרצונו, לפרוש יסכים שילוני (אם הכנסה
 מכם. ומנהל להזיזו) יהיה ניתן לא אחרת

 של הקיים המיבנה את לשנות עליו כן כמו
 וע- להמלצות בהתאם והמכס, ההכנסה מס

הגבייה. את ולהגביר דת-שימרון,
 אפיק

הלבן להון
 עורך־הדין פלומין, של הטוב דידו ^

 להיות ההצעה את דחה נהיר, בועז
 עובד נהיר המדינה. הכנסות על הממונה
 של עורכי־הדין במישרד בכיר כשותף
 עבר גורני גורנציק. וירוחם גורני אוריאל
 מישרד־הביטחון, של מישפטי יועץ להיות

במישרד. קשה תפגע נהיר של והסתלקותו

ארליך שימחה
ה כל את לשנות שהחליט פלומין, אך

 למנות רצה המיסוי, מערכת של קונספציה
 מקצוע, איש ולא ומינה,ל, אירגון איש

ו המדינה. הכנסות על הממונה לתפקיד
 אנשי להציב רצה היחידות בראש אילו

מינהל. אנשי ולא מיקצוע
הכנ על הממונה תפקיד את הציע הוא

 שיצא שפיר, הרצל לאלוף המדינה סות
 שפיר ישיב אם שבתון. לשנת עתה זה

 המיסוי מערכת של דמותה תשתנה בחיוב,
 ,התפקיד יוצע שיסרב, במיקרה במדינה.
 דומים. כישורים בעלת אחרת, לאישיות

 היא המיסוי בעיית פלומין של לדעתו
 זקוק הוא לכן הגבייה. אירגון של בעייה
 בראש שיעמוד כדי ומינהל, אירגון לאיש

המערכת.

מפ שינויים להנהיג פלומין של בכוונתו
 מס־ערך־מוסף גביית מערכת נוספים. ליגים
ל מם־הכנסה עם ותאוחד המכס מן תוצא

 ישירים מיסים של אחת מיסוי מערכת
מס של החדשה המיסוי מערכת ועקיפים.

ש חדש, מחשב עתה מקבלת ד,כנסה
 לשימוש מרכזי מידע מאגר הקמת יאפשר

 זה במאגר במדינה. המיסוי מערכת כל
ה הפרטים כל הנישומים בתיקי ירוכזו

 הנפרדות. המיסוי במערכות כיום מפוזרים
 יתפטר אם מם־הכנסה, של החדש הנציב

 היועץ כיום שהוא נייגר, דב יהיה שילוני,
 של במקומו מס־הכנסה. של המישפטי

 כיום שהוא הנדלר, זבולון יתמנה נייגר
 מס־הכנסה. של החקירות מחלקת מנהל

 ומס־הכנסה המכס של החקירות מחלקות
 יעמוד החדשה המחלקה ובראש תאוחדנה,

 משה המכס, של החקירות מחלקת מנהל
 על לממונה ישירות כפוף יהיה הוא לנדאו.

 תעבור המכס ראשות המדינה. הכנסות
 אבו- יחזקאל של מידיו חודשים כמה בעוד

ה כיום קנטרוביץ, דב של לידיו לעפיה
זר. מטבע על מפקח

 הם באוצר, המתוכננים האלה, השינויים
עבו להמשך בל-יעבור תנאי פלומין, לגבי
 ארליך עם בעימות כבר עמד הוא דתו.

 57, לקצץ הממשלה, בישיבת הציע, כאשר
תמכו שר־האוצר. שהגיש המדינה מתקציב

למ ותמיר. הורביץ שרון, השרים רק בו
ה הדברים חילופי וחרף הזה העימות רות

 בינו יש שילוני, בעניין ארליך עם חריפים
 פלומין טובים. יחסים שר־האוצר לבין

 כשר- הוא, כי ארליך טענת את מקבל
 עמיתיו עם הזמן כל להתפשר חייב אוצר,

 לא- כאיש־מיקצוע שפלומין, בעוד השרים,
 הלוכסזם את לעצמו להרשות יכול פוליטי,

עקרוניות. עמדות נקיטת של
 לסגת אין כי פלומין, של לדעתו דוגמה
ה בנושא הטיפול לשמש יכול מהחלטות

 רק ארליך של הרבות ההכרזות בורסה.
 שגזר שמאז היא, ועובדה בבורסה. פגעו

 הבורסה חוגגת שתיקה, ארליך עצמו על
 זה פלומין בעיני בחוק. שינויים בלי גם

 בכלל, להימשך. לו לתת ויש טוב מצב
רכי לעודד צריך האוצר כי סבור הוא
 איגרות- רכישת חשבון על מניות שת

 את מקטינות במניות השקעות שכן חוב,
 פלומין ממשלתיים. פיתוח בתקציבי הצורך
לתקופה לחדש האוצר החלטת כי חושב

 יסגוד לנדאו גשה
 החקירות מחלקת בראש

המכס*ס־־תמסה של

הצמו איגרות־החוב הנפקת את מוגבלת
 ההון בעיית מלבד שכן חיובית, היא דות

 שיש הלבן, ההון בעיית גם קיימת השחור
 פחד האוצר השקעה. אפיקי בפניו לפתוח

 לכן זר, למטבע יופנו האלה הכספים כי
האיגרות. את הנפיק

 פלומין נפגש בלונדון האחרון בביקורו
 לממן המוכנה גדולה, משקיעים קבוצת עם
 ב־ החדשה המרכזית התחנה השלמת את

 לדמי-שכירות לה שיערבו בתנאי תל־אביב,
ו מישרד־התחבורה צריכים עתה קבועים.
 דן ואת אגד את לאלץ תל־אביב עיריית
 ,דמי־ד,שכירות את ולשלם לתחנה להיכנס

הקרוב. בעתיד להשלימה יהיה שניתן כדי
 פלד הכין בדיור הריפורמה שנת לקראת

ה ולא הדייר לסיבסוד חדשה תוכנית מין
מ משקיעים קבוצות מארגן הוא דירה.
 דירות אלפי שיבנו ומארצות־הברית קנדה

 הממשלה תערוב פיתוח באיזורי להשכרה.
 הארץ במרכז ואילו ההשקעה על לריבית

ל תיתן הממשלה ערבות. כל תינתן לא
שי בשכר-דירה. השתתפות מענקי דיירים

ה המשכנתות שיטת את תחליף זו טה
הצרכים. על עונה ואינה כיום נהוגה

 מישרד־האוצר לצמרת כי מאמין פלומין
 מפליגים שינויים להנהיג ויכולת כוח יש

 בכושרו תלוי הדבר אך המדינה. בכלכלת
 עי- ולגלות בלחצים לעמוד שר-האוצר של

 ארליך שימחה הוכיח לא עתה עד קביות.
כזה. בכושר ניחן הוא כי

:■ לכיב יגאל
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