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בהסגר הבן
 מס- פקידי סירבו השונים, במוסדות שהתרוצצו

 טענו הם חובות. ניקיון על לחתום הכנסה
 ולכן חובותיו, את שילם לא עטעוס של שאביו

 שישולם עד הארץ, את לצאת יכול הבן אין
החוב.

מנת־התרופות. את הילדה סיימה בינתיים

 אמה, של ברישיון־היציאה רשומה אמנם היא
סעו לכיוון מהגדה־המערבית לצאת שיכולה

 יכולה אינה נשואה, באשה האמא, אבל דיה,
בעלה. ללא לסעודיה להיכנס

 הביורוקרטיה של קורבן הילדה נשארה כך
התו על הצבאי המימשל שמטיל והעונשים

שבים.

ש כשרוח לכס  של (חלקית) רשימה לנוג
ואור? בכיבוש מדובר שלא אמר מ׳ הגזירות.

״סטדו./ס ענת

1 ■1 1ו 1
במה וגס בסוסים, לנו ממציא היהודי הראש
 לוו המאפשרים 0וווהלי הודאות תקוות,

מגישים אוו הערביים. התושבים את לטרטר ,

-

מיליון חוגי חייבת המכולת
 בסך חובותיו, לתשלום טופס קיבל במקום הגיעו בית־לחם, ליד בכפר עוצר בעת
 להת־ צריך היה התשלום שקלים. אלף 500 של שיירה עוצר, שיש פעם בכל כמו לכפר,

 וכתוב, קרוא יודע שאינו הזקן, יום. בתוך בצע מס־ מע״מ, עירייה, למיניהם: מיסים גובי
מן חלק מהמחבוא שתוציא מאשתו ביקש של לביתו הגיעה אחת חולייה וכר. ההכנסה

 כאשר חובו. את לשלם שיוכל כדי החסכונות להציג התבקש הוא מהכפר. זקן בעל־מכולת
 וחזר מהסכום נדהם לשלם, למישרד הגיע היו לא אלה למס־ההכנסה. תשלום אישורי
שבא. כלעומת לביתו בו כזה. מס שילם לא שמעולם טען הוא בידיו.

אגרה? שילמת□
מוסף, למם־ערך חוב בגלל רכוש. מכל נקי עוצר ימי חמישה הוטלו 1989 מרס בחודש

 מאז- לתאורה, גאז בלון רושמת, קופה עוקלו ירו־ של שיפוטה בתחום עיסוואייה הכפר על
חבילות 30 כלים, מישחת בקבוקי 24 ניים, שלים.

 שטי- שני החרימה רשות״השידור חיתולים. הגיעו ומישמר״הגבול, המישטרה על נוסף
 היתה הטלוויזיה כי דינר, 160 בשווי חים ביטוח מס״ההכנסה, של חוליות גם לכפר

 מב־ 150 בכפר עוקלו מיבצע באותו בתיקון. והעי־ רשות־השידור מוסף, מס־ערך לאומי,
ובב־ ,אחרים לדברים בנוסף שירי־טלוויזיה, אבודים. חובות לגבות שבאו רייה,

מכוניות. ללם עצמו מצא 66 בן מוצטפה, חאדר צאלח

הורי□ מס
 בבית־אל הצבאי למימשל נלקח הוא בכפר. עוצר בעת נעצר מביר־זיית 19 בן סטודנט

 ישלם כאשר רק לו תוחזר שהיא הקצינים לו הודיעו שם ממנו. נלקחה שלו ותעורת־הזהות
 את לחדש כדי למחרת, לחזור צריך והיה יומי, אישור קיבל הבחור למס־הכנסה. חובו את אביו

האישור.
שט כך  לביודהמישפט הגיע המיקרה ברח. והוא שבועי אישור לו ניתן לבסוף שבוע. אותו מ

תעודת־הזהות. את לסטודנט להחזיר שהורה העליון,

לחיות כניסה אין
 יזהר של דיווחו לפי ,1989 מאי בחודש

 עדרי־ שלושה נתפסו העיר, כל בעיתון באר
 לכפר סמוך אל־שרקייה, סוואחה ליד צאן

 השייכים כבשים, 540 היו בעררים אדומים.
דורות. מדורי במקום הרועים לבדווים

 את החרימה האזרחי המינהל של יחידה
 הכבשים אסור. במקום שרעו בטענה העדרים,
 נתיב במושב לקרנטינה במשאיות הועברו
 ב־ למחרת להתייצב נאמר לרועים הגדוד.

קנס. לתשלום בית״לחם מישטרת
שק 500 לשלם נדרש מהרועים אחד כל

 הרועים ביקשו הקנס את ששילמו אחרי לים.
לקרנטינה, נסעו הם הצאן. את ולשחרר ללכת

למח ושישובו סגורה שהיא להם נאמר אבל
 7.40 לשלם ונדרשו למחרת, חזרו הם רת.

 צריכים היו בנוסף ליום. כבש לראש שקלים
 בסך- כבש. כל לשיחרור שקלים 28.52 לשלם

 מתו הכבשים מבין 19 שקלים. 22,413 הכל
 המתיר צו על מבוססת הצאן החרמת בהסגר.
 סגור כשטח שטח על להכריז צבאי למפקד

 מסומנים אינם אגב, השטחים, לבעלי־חיים.
המינהל. במפות רק אלא במקום,
 רכב, בעלי על גם חל אגב, הדין, אותו
 מחוייבים הם גם חוב. בגלל עוקל שריכבם
 לפי המעוקל, הרכב אחסנת הוצאות בתשלום

יומי. תעריף


