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במדינה
מוסים

הבכיר ד( קי 0^110*1הני
את מציף רו, שאיכפת — אזרח

 תקן7 בדרישה המדינה קברניטי
 שחר כן־ 7ש ברפורמה עיוות

בידו עוזה איגד הדבר אף —
 הרפורמה חוקי לתוקפם נכנסו כאשר

 חיים הפרופסור של בראשותו הוועדה של
 בהלם. הבכירה הפקידות הוכתה בן־שחר,

 המקבלים פקידים, אותם על היה לפתע
 לשלם שלהם, העבודה ממקום צמוד רכב
 למס־ קבוע סכום בחודשו חודש מדי

 שאותו פרטי, שימוש דמי עבור ההכנסה,
 בעלי שלהם. הצמוד ברכב עושים הם

 בתלוש ניכוי לפתע מצאו קטנה מכונית
 לירות 1020 של סך על שלהם, המשכורת

 שמעל בגודל מכוניות ובעלי בחודש,
 2455 של בגודל חור מצאו סמ״ק 2000

רב. היה וזעמם בשכרם לחודש לירות
 הבכירים הפקידים זעם כי נראה, אולם

ה ההוצאות שכל בעוד מדי. מהיר היה
 ההתייק־ עם הועלו במס החייבות אחרות
 לראשונה פורסמה מאז הרבות, רויות

 טרח לא בן־שחר, של הרפורמה תוכנית
הפקי של המם מדרגות את לעדכן איש
הבכירים. דים

 ממשיכים בן־שחר, דו״ח פורסם מאז
 כמו הסכום אותו לשלם הבכירים הפקידים

 הפרטי השימוש עבור שנים ארבע מלפני
ברכב. שלהם

 תופעה כנגד מתחמקות. תשובות
בירו בית־נוער מנהל פריד, אליהו יצא זו

 פקיד כל כי חשבון, עשה פריד שלים.
 3000כ־ חודש מדי לכיסו משלשל בכיר

 היה אם לשלם צריך היה שאותם לירות,
 מתעדכן הנידרש הפקיד רכב על המם
 הרכב הוצאות או הדלק שמחירי פעם בכל

 מכונית לו אין אשר פריד, עולה. האחרות
 משתמש הוא שבו וכלי־התחבורה פרטית

 להאיר החליט הציבורי, האוטובוס הוא
 היה הוא האוצר. קברניטי של עיניהם את

 שהמדינה כך, על לו יודו אלה כי בטוח,
 מיסים לירות מיליוני עוד לגבות תוכל

המעוות. את ויתקנו בשנה,
לפני כבר מישרד־האוצר. אל פנה פריד
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פלומין סגן־השר מיכתב
בהקדם...״ יוסדר —

 שר־ מסגן תודה מיכתב קיבל שנתיים
 היתה התודה בצד פלומין. יחזקאל־ האוצר,
 מדר־ את תתקן הכספים ועדת כי הבטחה,

 פלו־ אולם הנדרשים. לפקידים גות־המס
 מיהר לא נדרש, פקיד עצמו שהוא מין,

 לערוך הכנסת של הכספים מוועדת לבקש
 עניפה התכתבות פריד בידי התיקון. את
 את לעכב .כוחו בכל המנסה פלומין עם

התיקון.
 פריד פנה פלומין, עם הצליח כשלא
 שם גם אולם הכספים, ועדת אל ישירות

ה אל סנה הוא קשובה. באוזן זכה לא
 ממנו וקיבל בן־שחר, אל עצמו, מקור

 כמה טענותיו. נכונות את המאשר מיכתב
 שרי־ ,בנידון שאילתות הגישו חברי־כנסת

 שמחה ואחריו רבינובץ יהושע האוצר,
ב החור את מייד לתקן הבטיחו ארליך,
 לא מאומה אולם החדשה, המיסים פקודת
■ נעשה.

ה לבית־הדין פנייה יהיה הבא "צעדו
 את יחייב זה מוסד אולי לצדק. גבוה

לעצמה. לדאוג המדינה

אדם דרכי
ע קו ת ס ל פקיר) והראש א

 הנאשם טרח מדוע
 כדי עצמו אח סכן7

 הרושם את יצור7
וץ7 ת7מתגב שהמישטדה

 החלון לעבר רץ מכיסאו, קפץ ידעי ציון
 לידיה העדה, בזכוכית. פרצופו את ותקע

 סיפרה המעשה, בשעת שנכחה תמיר,
למראה האמנתי ״לא :בבית־המישפט

 החקירות, בחדר לבדו נותר כאשר עיני,
 כשור דוהר והחל רגליו, על לפתע קם

 בראשו חבט הוא החלון. לעבר מטורף
 ראשו היה שראיתי, הבא והדבר בזכוכית,
 נטפו פניו השבורה. הזכוכית דרך המבצבץ

 המישטרה אותי, הורגים :צרח והוא דם
, אותי״. רוצחת

 ב־ קבועה אורחת היא התמירה לידיה
 הופיעה לא שהפעם אלא בית־המישפט.

 כעדת אלא מישטרתית, כתובעת בתפקידה
הש ידעי הנאשם כאשר ונכחד. היא ראיה.
צע- רמת־גן. של המישטרד. בתחנת תולל

כן־שחר רפורמטור
— שהנושא ״ומקווה

 מיש- בתחנת ביומו יום של דבר הם קות
ברצי נמשכו הצעקות כאשר אילם טרה.
סקר הדבר עורר שעה, מרבע יותר פות
 כלידיה. ותיקה תובעת אצל אפילו נות,
החקירות. לחדר ירדו לעבודה וחבר היא

 את ראתה בחלון, לידיה הציצה כאשר
 חוקרי שני ומולו כיסא, על יושב הנאשם

 צעק הוא אך בו, נגעו לא הם מישטרה.
 המיש- אותי, הורגים ״אמא, :לפעם מפעם

באלימות.״ משתמשת טרה
 קהל יש כי החלון, דרך ראו החוקרים

 החוצה יצאו והם בחקירה, המתעניין רב
 שהיתה דלאל, יהודית החוקרת, לפזרו.
 לעזוב החליטה להריונה התשיעי בחודש

 מחשש המשתולל; הנאשם ואת החדר את
 קפץ לבדו ידעי נותר כאשר ואז לגורלה.

ראשו. את בה והטיח הזכוכית לעבר
הסי של תחילתו נחשונית. קפיצה

 ינואר בחודש יום, אותו של בבוקרו פור
 המפקחים מישטרה, אנשי שני השנה.
 ידעי, של ביתו אל באו וסלנגרה אלישר

 בדירה גנוב. רכוש אחר חיפוש לערוך כדי
 במיטתו היה הנאשם ואמו. הנאשם רק היו

 ניערו הם •כישן. התחזה השוטרים ולדברי
 את פקח וכאשר להעירו, כדי מעט אותו
 לו הסבירו אחדים, טילטולים אחרי עיניו

 לדברי חיפוש. לערוך מבקשים הם כי
 בעבודתו מעולם נתקל לא אלישר, מפקח

 ״אינני כזו. אלימה בהתנהגות במישטרה,
 מצאו לא שלנו הפרצופים אולי מדוע, יודע

 חולה כמו התנהג הוא אבל בעיניו, חן
 שהספיקו ולפני ממיטתו קפץ ידעי נפש.״

 עושה, הוא מה להבין הנדהמים השוטרים
 למטה. לזנק במטרה החלון ליד היה כבר
ועצרוהו. ברגליו אותו תפסו השוטרים שני
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