
מכתבים
דיעה הובעה דא

 הזה (העולם לכתבה הופנתה תשומת־ליבי
מב ״שמגר :הנותרת את הנושאת )1961
 לרכטר.״ צור בין דיל

כי להבהיר מבקש הנני ספק, הסרת לשם

שמגר יועץ
הבדלה של עניין

 בידיעה, כאמור דיעה, על־ידי הובעה לא
בה. המוזכרים האנשים לגבי

ירושלים שמגר, מאיר
? והיטעח טעה היועץ

(העו שפורסם למאמר להתייחם ברצוני
 בו והלידה,״ ״אתה במדור )1963 הזה לם

 מאיר שהיועץ־המישפטי־לממשלה טענתם
 מאזנים לקבל הבנקאים על אוסר שמגר

 שלישכת כיוון וזאת, אישית. אחריות בלי
 רואי- נגד לפעול יכולה איננה רואי-חשבון

 מאחר כוזבים, מאזנים על שחתמו החשבון
הפיר ״חתומות היו הכוזבים המאזנים שעל
 שטיינברג עוזי כמו בע״מ כחברות מות

 ואילו וכף, בע״ם וקסלסן קסלמן בע״נז,
 תלונות הגשת מאפשר רואי־החשבון חוק

ב רואה-החשבון גגד רק צעדים ונקיטת
כולה.״ החברה נגד ולא אישי אופן

 חוק שלפי להעיר ברצוני כרואה־חשבון,
 יכולים רואי-חשבון אין ,1955 רואי־חשבון

 להתאגד לארצות־הברית) (בניגוד בארץ
 ששם כשותפות, רק אלא בע״׳מ, בהברות

 בנפרד שותף כל של היא האחריות כידוע
גם־יחד. השותפים כל ושל

 הנ״ל במאמר שלטענתכם יוצא ממילא,
בסיס. כל אין

חיפה בר, אריה
 אל טענתו את להפנות הקורא על •

 את הוציא אשר היועץ־המישפטי־לממשלה,
במאמר. שצוטט החוזר

 ניתן הזה העולם של הכלכלי מהכתב
 ידיעת של מינימלית להשכלה לצפות היה

 לידיעה כוונתי אלמנטריות. חוקיות הוראות
 כלכלה (מדור שמגר היועץ־המישפטי על
).1963 הזה העולם —

)5( 105 סעיף החברות בפקודת :לידיעתו
 במיסגרת רואי־חשבון פעולת על איסור חל

 אחריותם את להגביל לא כדי בע״מ׳ חברה
החברות. חשבונות מבקרי של האישית

כעצמאיים, פועלים בארץ רואי-החשבון
 רואי-החשבון לישכת שותפות. במיסגרת או

 הבלתי- מהתפקיד להתנער כנראה, מנסה,
גדו ״קליברים״ נגד בתלונות דיון של נוח
המס את לאתר ניתן שלא בטענתה לים,

.״,״ושות הכינוי תחת תתרים
 13 סעיף נוכח מוזרה, ׳נראית זו טענה
קולק אחריות המטיל השותפויות, לפקודת

 פעולה לכל בקשר השותפים כל על טיבית
הנ״ל. הסיומת את הנושאים ומיסמך

תל־אביב לויתן, כגימין

 הבוזבת הגבורה אגדת
מצדה של

ב זה לפרק להיטפל טעם היה לא
 את לסמל בא אשר היהודית, היסטוריה

 אישר קיצוני, מיעוט של רוח־השיגעון
— השני הבית לחורבן להביא ״הצליח״
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