
נכבד, עוסק
 לדווח עליך

 מוסף ערך למס
 זה בחודש 15ה- עד

שלך הדיווח קבוצת אם
היא:

ו
רשה1מ עוסק

 היא שלך המאזן שתקופת
דצמבר או יוני בחודשים

זעיר סק1ע
 שלך העוסק שמספר

ם תיי ת מס )99—40 בספרו
החודשים על

בר — טפטמבר טו ק או

 10ה־ עד הטופס את קבלת לא אם
 ללשכת לפנות מתבקש הנן בחודש
וה המכס במשרד והדרכה היעוץ

 מגוריך. למקום הקרוב בלו
ה פי על הטופס את מלא אנא

 מסניפי באחד אותו ומסור הוראות
 הטופס. גבי על המצויינים הבנקים

 עליך הדיווח טופס מסירת בעת
 מוסף ערך מס יתרת את לשלם

אם שבטופס. לחישוב בהת

זכור!
 ענישה צעדי יינקטו החוק פי על

 בהגשת המאחרים כלפי מחמירים
התקופתי. ח הדו״

 במועד, ח הדו״ הגשת על הקפד
ה אי את ומאיתנו, מעצמך מנע

 אמצעים בהפעלת הכרוכה נעימות
המס. יתרת גביית לצורך מיוחדים

מוסף, ערך מס / והבלו המכס ,אגף

 של המגדים תעריפון
17.11.7מי> החל

! ו ו ע ג ס ה ו ה

בלירות לשנה
הוצאות מחיר

שנח לחצי

ס״הס״ה מ.ע.מ.משלוח העתון

160 306 = 22 + 26 + 258 בארץ המנוי דמי •
180 354 = 26 + 70 + 258 רגיל בדואר תבל ארצות לכל •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי

200 386 ־ י 28 + 100 + 258 לאירופה •
238 463 34 + 171 + 258 קנדה לארה״ב, •
245 473 — 35 + 180 + 258 תאילנד ניגריה, לאוגנדה, •
240 468 — 34 + 176 + 258 קו סי ק מ ל •
272 532 ־ — 39 + 235 + 258 ונצואלה לדרום־אפריקה, •
310 611 — 45 + 308 + 258 ה יפן, לברזיל, טרלי ס או •
290 570 = 42 + 270 + 258 לפנמה •

ם בי ת כ מ
)4 ממעוד (המשך

 הקורבנות כי שמצפה מי אז המישטר,
יתאכזב. — יידומו

חיפה לוי, משה

לאלוהים מזכירה

אימכר

 מזמן שכתבתי מיכתב ניירותי בין מצאתי
 הכלל: מתקיים שוב הנה אז שלחתי. ולא

וגד. מאשר...״ מאוחר ״מוטב
שי גורן שהרב העובדה מן שוק קיבלתי

 מערכות חללי עם ההתייחדות נוסח את נת
 מ״יזכור ישראל,

 בניו את ישראל עם
״יז ל: ובנותיו...״

 את אלותים כור
ובנותיו...״ בניו

 באד. ההלם אחרי
האם :ההתלבטות

גו הרב של כוונתו
 צורל שאין היא רן

יש כ״בת שאני,
 אלא אזכור, ראל״,
יז שאלוהים מספיק
כור?

באלו יש האם
גורן הרב של הים
אח במלים או, שיבחה? שנקרא כזד. דבר
 ואני מזכירה? צריך שלו האלוהים האם רות,

ול הזאת הנקודה את להרחיב רוצה לא
ואחרים. כאלה פיקאנטיים סעיפים בה פרט

 התמיהה: באה וההתלבטות ההלם אחרי
 אחר, רב כל (או גורן הרב יחליט אם ומד,

״ ה׳ אלוהינו, ה׳ ישראל, ל״שמע ? ם י י נ  ש
! ? למשל

השידור, רשות אימכר, שמירה
ירושלים

האוייב? עם פגישה
זכו עדיין הזה, העולם של ותיק כקורא

 בתקופת אבנרי אורי של מאמריו לי רים
בעמדו אבנרי תמך אז קסטנר.״ ״פרשת

 כי .וגרס תמיר, שמואל הפרקליט של תיו
מ אחד שהיה כמי קסטנר, ישראל הד״ר

 לנהל צריך היה לא הונגריה, יהדות מנהיגי
ול לנסות במטרה הנאצים עם משא־ומתן

ב אבנרי אורי עתה והנה, יהודים. הציל
 עם לשיחות הנפגשים אלה עם נמנה עצמו
 מה את להשלים הזוממים אש״ף, אנשי
 זהו לדעתי, לעשות. הנאצים הצליחו שלא

 לעמוד פשע זה שהיה מידה באותה פשע,
ד,שואה. בתקופת הנאצים עם בקשרים

ה ש ירושלים פדץ, מ

מאייכמן לומדים מה
 מחוז של לגאולייטר נשלח זה מכתב

 מיב־ של תוננו קניג. ישראל הער הצפון,
 המר׳ זבולון כהן, לגאולה מיועד זד, תב
ו בגין מנחם אלדד, ישראל פורת, חנן

_ __ חבריהם.
 בדבר פירסומיכם את רב בעניין קראתי

מי לפי מאדמתם. ונישולם הערבים גירוש
 הרבה ללמוד יכולים חייתם ידיעתי, טב

 אפשר טרנספורט. מבצעים איד מאייכמן,
לל על־מנת לאושוויץ, מישלחת לשגר גם

 ■ בדי שם. מחנות-הריכת את בנו איך מוד
 בספר הכבושה. בפלסטין כמותם להקים

יעי לשיטות מדריך תמצאו קאמפף מיין
 בימי באירופה בהצלחה נוסו אשר לות,

השנזת. מילחמודהעולם
שאפ אחרים רבים ידידים גם לכם יש

האמריק השמדת־עם. על מהם ללמוד שר
 וצברו מאינדיאנים, היבשת את ניקו אים

 דרום־אפריקה גם בזייט־נאם. רב ■ניסיון
 צ׳י־ כן כמו למופת. דוגמה לשמש יכולה

ועוד. אורגוואי לה,
אי ת ב  רמת־גן לוי, ש

ש פ ת הו נו תו עי ת ה ע צנ ז5ר5ה ו

לר העונג לי היה האחרון, שישי ביום
 ולהשתתם הנשיא אנשי כל הסרט את אות

 שנושא מוגרבי, בקולנוע הפומבי בדיון
 על נסב הדיון חופש-ד,עיתונות. היה

 שולחן על כרגע המונח ציגעת־הפרט
 הען על שלו הצפויות וההשלכות סת,
הלאה. וכן נות,

 על נוסף לדעתי,
 הוא העיתונאי

 על־י׳ אשמתו
 וללא. אחר

 לצ לדווח
 צרי דיווחו

 את שות
 מידע כל היטב
הכתבה• ואם אחד, מצד
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