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 ת״א ,28 פינסקר ברחוב חחדשה לחנותנו
ממשיות. הנחות הפתיחה לרגל

 פנלים, פי.בי.סי., ריצוף גולדויניל, וינוקיר,
 פלסט. חעוגן מתוצרת הכל
ם קש, מורלה, טפטים כן כמו ועוד. טקסטילי

מטרים ולפי בגלילים המכירה

במדינה
חוק

ד ר לו !מס^הכגסר. ה
 7ש פסיקתו

 ?הרחיב קשויה י7;3א שופט
 האזרח 7ש זכותו את

בבג״ץ טעדן7 י7הישרא
 הישראלי לאזרח אין היום עד
הג בבית־המישפט עמידה זכות
אינ לו יש אם אלא לצדק, בוה
 יזק לו שנגרם או אישי טרס

 בעבר נידהו למשל, כך, ממשי.
ש דתיים, אזרחים של פניותיהם

הטל שידורי את להפסיק ביקשו
 הבג״ץ שופטי בשבתות. וויזיה
 לייצג יכול העותר שאיו קבעו,

 לו אין וכי הדתי הציבור כל את
 בתביעתו. ממשי אישי אינטרס

העתירה. את דחו לכן
בק גם נדחתה סיבה מאותה

 ל־ שפנה קצין־מילואים, של שתו
 תלמידי של שיחרורים נגד בג״ץ

קב השופטים מצה״ל. הישיבות
ה שירותו יתארך אם שגם עו,

שיחרורם בגין הקצין, של צבאי

דויד עותר
אישי אינטרס

 אין עדיין הישיבות, תלמידי של
 מעמד לו לתת כדי מספיק זה

הבג״ץ. בפני
ש בשנה ניתנה דומה פסיקה

 מתתיהו המיסים. בשטח עברה
 ל־ פנה בהסתדרות, פקיד דויד,
 ששילטונות כך על וקבל בג״ץ

 חוקי את אוכפים אינם מס־הכנסה
 בית־המישפט היהלומנים. על המם
 אין לדויד :וקבע עתירתו את דחה

 בית־המישפט בפני עמידה זכות
אינ לו שאין כיוון לצדק, הגבוה

 נזק לו נגרם לא ואף אישי טרס
וישיר. ממשי

בת מהפכני שינוי צפוי עתה
 לזכות עשוי הישראלי זה. חום

 ה־ בבית־המישפט עמידה בזכות
 של בזכותו והכל לצדק. הגבוה
שופט. גם שהוא אנגלי, לורד

ה פיקטיביים. רישומים
 המעסיקים של הלאומית פדרציה

ב קטנים ובעלי־עסקים העצמאיים
ב לבית־המישפט פנתה אנגליה,
ש הסדרי־מס שיפסול כדי לונדון,

 לבין המדפיסים איגוד בין נעשו
 הפדרציה מס־הכנסה. שילטונות

 חורגים הללו ההסדרים כי טענה,
 נעשו הם שכן והנוהל. מהחוק

 העיתונים בעלי על להקל כדי
 איגוד לחברי פיצויי־פרישה לשלם
הכ :היה עיקרם הדפום. פועלי

 של פיקטיביים ברישומים רה
נוספות. שעות־עבודה

 ההסדר הפדרציה: נציגי טענו
 מועלים ובכך ההכנסות את מקטין

ה בתפקידם מס־הכנסה שילטונות
 הכנסות את להגדיל — עיקרי
המדינה. אוצר
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