
? למיליונרים עדן גן ישראל
מם־הכנסה? משלם מי

 סיס מי משלמים ישראל במדינת האם
 ואלו המורים התעשיה, פועלי רק

כמינימום? מוגדרים שהכנסותיהם
 מס־הכנסה לאנשי שאלות שלוש

 למיליונרים? עדן גן היא ישראל מדינת האם
, עובדה.

 מם שלטונות כיצד מם־הבנסה״ עוד ״לא אכרון אפרים של כמודעותיו קראנו
 לרשום צורך שאין הגורסת ו״גאונית" חדשה רישום תורת המציאו הכנסה

 של כספריה ענק עסקות לרשום צורך אין מזאת יתרה קופה, כספר המחאות
המכצעת. החכרה

 המיליונרים. — ישראל כמדינת לכודדים ידועה זו חדשה ״שיטה
 של עתק סכום 1980/81 הכספים כשנת הרוויחה כלל חב' — דוגמא

 0.25״/״ כשעור מס ושילמה ל״י) מיליארד (שלושה ל״י 3.000.000.000
 כמקוכל. 60״/״ כמקום דפוס) טעות לא זו י לב (שים !אחוז רכע

 — להכחיש לנכון מצאה לא הכנסה מס נציכות
כהודאה? השתיקה

בישראל המפלגות מנהיגי אנא
 מס־הכנסה שאנשי דאגו לקלפי הולכים שאנו ולפני זו סוגיה נא חקרו

 וביניהם דכים לאנשים שגרמה החדשה שיטתם את שאכו מאיפה יסבירו
 החרות. מחיר — גבוה כה מחיר לשלם אברון אפרים

? ההון גורמי עם להטיב להוטים כה הם ומדוע
הבחירות! לפני עוד לתשובתכם מחכים אנו

 התארגנו ;איכפתניקים קבוצת אנו
 החפץ הבעיה, וללמוד לברר בכדי

 למען הוועד :ל יכתוב אלינו להצטרף
לכל״ שווה ״מס
בת־ים 45/28 ירושלים רח׳

שתלמות  ה
מקצועית
ם רי ״ ח מ

 פותח לספרות ביותר וחמקצועי המעולה הספר בית בן־חור,
 בבל בינלאומית ברמה לספרים, מקצועיות השתלמויות

הבאים: בתחומים הרמות,
החלקה 4 שיער צגיעת 4
סלסול 4 מודרניות תספורות 4

 קרסטס בחומר השיער טיפולי
בפרפנס השיער וצביעת

ס תוצרת בעולם ביותר המעולים החומרים ק ק ^ ז .1.!.
המוכרת של דיפלומה יקבל ההשתלמות בוגר בל

העולם. בכל
 המבוקשים הספרים הם ביה״ס בוגרי

!8צ י ביותר.
 בשעות כחודשיים ההשתלמות משך

לבחירתך. אחה״צ, או לפנה״צ
ההשתלמות: מחיר

לחודש. שקל 1,200—
£\ מענק ת,  שקל 300— 1/011£7חבר

לחודש. שקל 900 סה״כ זה. ממחיר
:והרשמה פרטים

 טלפון רמת־גן, ,9 ביאליק רח׳
736424•

ספרות
של יופי

1*130 יביס
בךוו!ו

של •31•
3 בית ר0

 מוענק הספר בית במסגרת
 מקצועי טיפול המעוניין לבל

מיוחדים. בתנאים בשיער

1:0
של •31•

לשיערסוצריס

במדינה
עיריות

״!חוזהה ד1חיוו
 הדתית המועצה ראש

 מחמת זוכה באור־יהודה
 שבית■ למרות הספק,
17 האמין א7 המישפט

 לכותל הלך לא שירין אפריים
שהזי מפני אולי זיכויו. על לברך

 ב־ השלום בבית־מישפט ביתן כוי
 אך רחוק. היה והכותל תל־אביב,

 האמיתית הסיבה כי אומרים יש
שו שכתב נוקבות מילים כמה היו
 חיים בתל־אביב, הראשי השלום פט

מרעיו. וחבר שירין על שפירא,
 מה כל את הנאשם עשה אכן ״אם

 מלא ובאישור מלאה בידיעה שעשה,
 לא וחבריה, הדתית המועצה של

למ וכדי שהיא. עבירה כל נעברה
מא שאיני מציין, אני ספיקות נוע
שלא משוכנע ואיני לנאשם, מין

שפירא שופט
לאבו־חצירא הקדמה

 שהיו לי ברור עבירה. כל נעברה
באו וציבוריים מינהליים ליקויים

הד במועצה העניינים ניהול פן
 זיכה האלה הדברים אחרי תית.״

הספק. מחמת הנאשם את השופט
ה ראש נגד שהוגשה התביעה

 ,1977ב״ באור־יהודה הדתית מועצה
 המועצה, של פרוטוקול בזיוף עסקה

 שי־ של לזכותו תשלום נקבע בו
קי 750 של קילומטראז׳ עבור דין,

 כי טענה, התביעה לחודש. לומטר
הד המועצה לראש אושר למעשה

 ביל- ק״מ 750 של קילומטראז תית
 ותוקן זוייף הישיבה ופרוטוקול בד,

על־ידו.
האמת. שורת את לקלקל

שחי ספק של עגומה פרשה ״זוהי
 שלי- של בעיסוקם בורות ספק תות

ש פרשה ציבור. בצרכי חי־ציבור
 שינאת קנוניות, מתח, בה חסרו לא

 אמר דיברי־שקר,״ ואמירת אחים
 ספורים ימים בפסק־דינו. השופט

 בית־המישפט שופטי חזרו אחר־כך
 של בפסק־דינו בירושלים, המחוזי

 על כימעט אבו־חצידא, אהרון השר
עצמם. מישפטים אותם

 פלילית עבירה נעברה אם ״בין
ש הראשון הדבר — לאו אם ובין
 שנכונותם ברור — להלן בו אדון
 לקלקל בפרשה המעורבים כל של
 המידות שורת ואת האמת שורת את

גר לשליחי־ציבור, הראויות הנאות
הד המועצה עסקי של לניהולם מה

 ציבורי למוסד כיאות שלא תית
 המועצה שראש למרות וכך, נכבד.״

 על־ גונתה כולה המועצה זוכה,
 ישיבות כי נקבע בית־המישפט. ידי

ו רשלנית בצורה נוהלו המועצה
 לא מוזרה. בצורה נרשמו ההחלטות

 אלא הוויכוחים, אחרי הצבעות היו
 שהוש־ בטיוטות החלטות נרשמו

)52 בעמוד (המשך

2283 הדה העולם


