
שימשו□ אוודורה. תיגשו□. היפר,
1 • לוי ששר־האוצר שמועות שעבר בשבוע התפרסמו האוצר חוגי כשם

; ויהב הקודמים שהמסים מפני מיליון, 50 של חדש מס להטיל חושב אשכול
! מפני נכונה, אחוו מאה היא הזאת שהידיעה חושבת ואני לו. מספיקים לא מגן

| שיטיל אומר כשהוא זה הרי לשר־האוצר, להאמין אפשר שבז אחד דבר יש שאס
חדש. חס

• השם, את כשמוצאים למס. וחדש יפה שס למצוא היא הראשונה הבעייה אז
! לעבד מעזרה הגמור ההיפך היא לאוצר ועזרה היות הכסף. את נם מוצאים

■ להשתמש יכול אשכול לוי הצעות. של קטנה רשימה פה עשיתי אל־נאצר,
בבקשה: עינוגים). והיטל ארנונה מותרות, מס תשלום (אחרי חינם בהן

! החוקים. אחד את שמפר אורח כל על שיוטל חדש מס יהיה זה — היפר •
 • אין חינם ברצח אז באונס להשתעשע יכול אדם שלנו כמו שבמדינה ייתכן לא

| פיטור יקבלו ערבים (רוצחי המס גובה של טבלת־דירוג לעבד רק צריך כסף.
קנסות כמו המשטרה, באמצעות אדמיניסטרטיבית, תהיה והגבייה מיוחד),

תנועה. עבירות על
ק • ו ש נ י | כל התחילו האחרון שבזמן העובדה על מבוסס הזה המס — ת
: בשביל זהכל הערב, בשעות בשדרות נערות עם להתנשק אפלים טיפוסים מיני

| פקחים יגבו המס את חתונות. על החל היטל־עינוגים מתשלום להשתמט
צודק. היטל־תינשוקים לקבוע כדי בסטופרים, מצויידים שיהיו מיוחדים

ה • ר ו ר ו ו ! נושמים שהס האוויר כאילו מתהלכים באר׳ן האזרחים — א
! שבהדגשת הסלף מידת על בהרחבה לעמוד צורן אין חינם. להם מגיע

■ זאת. שאננות
ם • שו מ | של חדשים שמות על יוטל חביב) אחרון (אחרון זה מס — שי

: עצומה. להכנסה לצפות יש הנישומים ריבוי בגלל מסים.

 הוד שום השמאל. כוחות כנגד שקולים היו
להתקבל. יכלה לא לסד,

במפא״י. המצב את שיקף בממשלה המצב
 האיגוד מנהלי שקולים. הכוחות היו בה גם

 יעברו ועדי־הפועלים כי שחששו המקצועי,
העוב חברת קברניטי מול עמדו שמאלה,

 גם ימינה. נטו שלהם שהאינטרסים דים,
הכרעה. היתד, לא -במפא״י

 הגבוה בדרג שחוקה. פרוטה כל .
 נגיד לבין שר־האוצר בין הויכוח •מזנהל

 את להקפיא דרש אשכול לוי ישראל.
 שהתעשיינים אחרי אולם היוקר. תוספת

 המעלה החדש, ההסכם על וחתמו נכנעו
 כסף להדפיס אשכול דרש התוספת, את

חדש.
 מ־ בעל הורביץ, (״דוליק״) דויד הנגיד,

 חדש כסף הדפסת בתוקף. התנגד קור־הנשר,
 מול אולם דוהרת. לאינפלציה לגרום יכלה
 עליה שאין טענה לאשכול היתד, זו טענה

 את לקיים כסף אין לממשלה תשובה:
 אם פשיטת־רגל. עליה מאיימת שרותיה,

 (ואף שלהם המנגנון את יקטינו לא השרים
 מהדפסת מנוס יהיה לא לכך) הסכים לא שר

נוסף. כסף
 הסתמנה לא החלטה שום נמשך, הויכוח

הש הקפאת את דרש הימין באופק. אפילו
 דרש השמאל הפועלים. על העול הטלת כר,
המע על העול הטלת המחירים, הורדת את

סיקים•
 החלטה שום כי השבוע, בטוח, כמעט היה

 יימשך המצב בכלל. תתקבל לא מכרעת
 ויחד הפועלים שכר יעלה להלכה כרגיל:

 אחרי קצת תמיד יפגר השכר המחירים. עמו
דו אינפלציה תיווצר שלא כך המחירים,

 פעם אף יהיה לא פשוט לפועלים הרת.
ה ואילו קניות. לבהלת לגרום כסף אחת
והפו — האזרחים מכיסי לדוג ינסה אוצר
 קשורה שאינה שחוקה פרוטה כל — עלים
ברזל. בחוטי לכיס

צבא
□ שדיון מבצעי ו

 רמטכ״ל כל של העיקריים מתפקידיו אחד
 הנכון. לתפקיד הנכון הקצין את לשגר הוא
המת בצורה זה תפקיד מבצע רמטכ״ל כל

הח השבוע ולגישתו. לתפיסתו ביותר אימה
 של הבעלים את דיין משה רב־אלוף ליף

בצה״ל. מפתח עמדות כמה
 הראשון האיש צורבת. כאש אדם

 כה עד פונדק, יצחק היה ממשרדו שיצא
 אחד היה ״פונדיק״ השריון. גייסות מפקד

 אומץ־לבו תש״ח. בימי הבולטים המג״דים
להו התעקש והוא אגדי, כמעט היה האישי

בקרב• קטנות יחידות גם בעצמו ביל
 של במצב היו האחרים שהגדודים בשעה

 העבודה את ״פונדיק״ עשה בעורף, התארגנות
צולבת באש נתפס פעם לא בדרום. השחורה

 המשוריינים לבין הערביות היחידות בין
 למקום הגיע גדודו התוצאה: הבריטיים.

הג שרוב בשעה האבידות, במספר הראשון
ראשונה. טבילת־אש אפילו קיבלו טרם דודים

 בעיקרו ונשאר היה פונדק יצחק אולם
 יכול השריון על הפיקוד חיל־הרגלים. איש
בחייו. חולפת אפיזודה רק להיות היה

 אחד בא .במקומו בלטרון. להכיור
 אלוף צה״ל, של ביותר הססגוניים האישים

המסו האנקדוטות מספר ).37( לסקוב חיים
ה שלו אימרות־הכנף ומספר עליו, פרות

 הגדול הציוני (״גם לפה מפה עוברות
 נשאר לא ביותר, הארוך הזקן בעל ביותר,

אינסופי. הוא עליו!״) יורים כאשר עומד
 קשוח. אפילו קשר,־עורף, אדם הוא לסקוב

 אביו הקשה: בילדותו אולי, נעוצה, הסיבה
 בעוני אמו אצל גדל הוא במהומות• נהרג

 הקשה, בדרך עלה הוא פעם. לא רעב רב,
 שהפך על־אנושי, כמעט למאמץ־עבודה הודות

 עד העיקרית לתכונתו התשוקד,־לעבודה את
 הקטן לפרט הלהיטות גם לכך נוספת היום.

ביותר.
 כמפקד שם לסקוב לו קנה במלחמה
 משור- עם פרץ 1948 במאי 30ב־ משוריינים.

 שעשה (אחרי לטרון משטרת לתוך ייניו
 כל של מדויק תירגול אז: בלתי־רגיל מעשה

מראש). הפעולה
ה הפעולה: את הכשיל אחד פרט אולם,
ל ללגיון עזר התוקפים של היחיד להביור

 נהרגו החבלנים במשורינים. ולפגוע גלות
 הרגלים חיל המשטרה. לחומת שהגיעו לפני

 לסקוב נאלץ השחר עלות עם כלל. הגיע לא
לסגת.

 במשוריין לסקוב ישב חדשים, כמה כעבור
לנצרת. שנכנס הראשון
 עת האחרונות, בשנים נהלל. כני שני

 ולמד, באוכספורד חדריו בשני לסקוב ישב
 לסגן מונה הוחזר, הוא בישראל. קרנו עלתה

 הבריטי הצבא חניך לסקוב, אולם הרמתכ״ל
 מןהרמטכ״ל, מאד שונה היה שיטותיו, וחסיד
הפלמ״חאיות. השיטות חניך

בכ הרמטכ״ל סגן תפקיד התפנה השבוע
הכ המטה אגף ראש תפקיד ואילו לל׳
 נהלל בן עמית, עמית. למאיר הוחזר ללי
 לתפיסתו גם קרוב עצמו, דיין משה כמו

 תפקיד. לאותו פעם מונה כבר הוא הכלכלית.
 מאד אמיץ שיתוף־פעולה תבטיח שיבתו

וה הכללי המטה אגף לבין הרמטכ״ל בין
מוחלט. עתה יהיה התיאום שלו. מבצעים

דת
ש חול וקוד
הביז אירגון על הגילויים פורסמו מאז

 בין הרוחות שקטו לא בארץ, הדתי נס
 הקדוש העסק הותקף החודש העסקים. אילי

 פועלי ח״כ המתקיף: צפוי. בלתי ממקום
 מומחה בעצמו מינץ, בנימין ישראל אגודת

).971 תזה (העולם דתיים לעסקים גדול
 השתמש הסיגאר, וחובב הזקן ארוך מינץ
עליו שערים, בעתון לוטנים פנים במדור

 שי בנו, לכבוד ״אבישי״ בשם חותם הוא
 הסך הדתות משרד ההאשמה: ).17( מינץ

 לביזנס תשמישי־ר,קדושה של הייצוא את
 של הדתי הצד כל את לחלוטין זנח פורח,
 תחת המיוצאים התשמישים רוב הענין.
מ בהחלט פסולים הדתות משרד חסות
דתית. בחינה

ה שם אם גאולה. כרחוב גאולה
 הטענה הרי חידוש. בהזקת היה מאשים

 הושמעה היא כלל. חדשה היתד, לא עצמה
ב נותחה ובאמריקה, בארץ רבים בחוגים

הזה. העולם בסידרת פרוטרוט
 שלמה הוא הרוחני העסק של החיה הרוח

 כה־ הקודש. מקומות ממציא כד,נא, זנוויל
תש לייצוא החברה את בשעתו הקים נא

 בפתח התנוסס החברה שלט לןדושה. מישי
 אביב. בתל גאולה ברחוב גר, בו הבית
 של שכנו ארדון, משד, היה החברה מנהל
בית. באותו כהנא

ה ענינו את תשמישי־ד,קדושה כשעוררו
ה הוסר מבקר־המדינה, של בהחלט חילוני

ל הועבר הייצוא ענין כל בחפזון. שלט
 יהודה בשם פקיד לרשות הדתות, משרד

 שלמה הכללי, למנהל הכפוף גרזובסקי,
כהנא. זנוויל

תשמישי בעסקודש. אוחזין שנים
 מגילת־ מאד. עדינה סחורה הם הקדושה

 הכוללת ובמזוזות׳ בתפילין הקטנה הקלף
 כתובה דברים, ספר של שמע פרשת את

סופרים. בידי זעירות, באותיות אווז בנוצת
ב לעסוק מעדיפים המצטיינים .הסופרים

 על יותר. כדאית שהיא תורה, ספרי כתיבת
 ממדרגה כוחות בידי זד, תפקיד נשאר כן

השי את פוסלת טעות שכל מאחר שניה.
ב קפדנית ביקורת דרושה בתשמיש, מוש

ה המוטעים הקלפים את לפסול כדי יותר,
 את לזרוק חשק אין סופר לשום כי רבים.
מפרכת. עבודה של שעות השקיע בו הקלף

 בצד יותר הרבה שהתענין הדתות, משרד
 תפקיד הזניח הקדוש, העסק של המסחרי
 העיקרית, הייבוא בארץ לחלוטין. הבדיקה
 הלקוחות. תלונות התרבו הברית, ארצות

 של גיסו לויט, יהודה המסחרי, הקונסול
 חריפות מחאות שלח שילוח, ראובן הציר

לארץ.
 אנשי טחנות על מים יצקו אלה מחאות

 על כי מזמן שסבר משרד־המסחר־והתעשיה
 הביזנס אנשי ועל בדת לעסוק הדת אנשי

 חיבלו הם להיפך. במקום בביזנס, לעסוק
 דרשו הדתות, משרד של הייצוא במאמצי

אליהם. הענין כל העברת את
 כולה אומר זה בטלית. אוחזין ״שניים

 קובעת המשנה שלי״. כולה אומר וזה שלי
 כלל להתחלק. הצדדים על זה במקרה כי
 בישראל. הדת ראשי בעיני חן מצא לא זד,

 במשנה. האחרת המימרה את דווקא הגורסים
שלו־שלי״. ״שלי־שלי, קל: בשינוי

 'העסקודש את לחלק רצון שום גילו לא הם
אחר. ממשלתי משרד עם בטליתות

דירות־שרד
□ עזרה לנזקק•

 מסו־ ותקנות לחוקים הודות שר־האוצר,
 מבוטלת לא השפעה בעל אדם הינו יימים,

 בין במדינה. וכספים למסים הנוגע בכל
 תשט׳׳ו חובה ה וו נול חוק אותו מסמיך השאר,
 אחוזים 200 עד 150 של חובה מלווה להטיל

 חוק אותו ומפוארים. משוכללים בתים על
לפ יותר: עוד חשובה סמכות לו העניק גם

מס. אותו מתשלום שירצה בית כל טור
ירושל בתים ושבעה — האוצר שר רצה

 היה החדש. המס מתשלום שוחררו מיים
 הרגיל, האזרח לב את לשמח כדי בדבר

 זו. בהקלה זכו נזקקים דיירים כמה שלפחות
ל שניתנו האחרות והתמיכות ההקלות לפי

 היו הרי הממשלה, על־ידי הדיירים אותם
ב העלוב הפחון מדיירי פחות לא נזקקים

יותר.
 המחלקה מנהל קול, משה הנזקקים: בין
 אוסישקין, שמואל בסוכנות; הנוער לעלית

 הציוני המנהיג של ובנו קרן־היסוד גזבר
מח מנהל קלינוב, ישעיהו הדגול; המנוח

 מלמד, יצחק הסוכנות; של ההסברה לקת
המדינה. מנגנון נציב רוזוליו, דויד של סגנו

 הבתים בין החוק. כהילכות שיעור
 מספר הבית גם נכלל זו, בצורה ששוחררו

 שר של לשעבר ביתו מטודלה, ברחוב ,32
 זו, סנטימנטלית בזכות כי יתכן האוצר.
הבית. שוחרר
 ,37 מספר הבית דייר רם, משולם אולם
 נכונה. הדבר את הבין לא רחוב, באותו

 גם ישוחרר לא מדוע לדעת התעקש הוא
בי הוא החובה. מלווה מתשלום הוא ביתו

ה למסקנה הגיע המשוחררים, בבתים קר
ומפו ״משוכלל היה שלו ביתו כי מבוססת

ואילו ששוחררו מאלה פחות הרבה אר״

 ומועמדות מועמדים דרושים
שו לתפקידים הגילים מכל
 מקורי ישראלי כסרט נים

 לפנות נא בקרוב. שיוסרט
 בולים ולצרף רשום, בדואר

ת״א. ,2865 לת.ד. לתשובה,

6 0!# ר ת׳ ת יו

 בקיץ גם הגמישה הסוליה
 הרגל על המגינה הסוליה

 והחול הכביש מחום
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