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מכחכים
)8 מעמוד (המשך

 אותו מחקתי גדולה.״ אשה היתה היא —
ב: וכתבתי  הינו הוא ולרע ״לטוב שו
גדול.״ עתונאי

חיפה תורן, ליאורה

פה? לסתוס איך

 המנדט) בתקופת לא (ואף המערך בזמן
 הכנסות יקבל המניות מבעלי ■ מי לקבוע

 להורות לנציב סמכות אמנם היתה החברה.
 בעלי לכל רק זאת אולם רווחים, פילוג על

 אלו בחברה). שליטתם אחוזי (לפי המניות
 רווחים פילוג על כיום מורה הנציב היה

 נמוך היה המס המקרים ברוב הרי כאמור,
 כיום המקבל בעל-מניות, בו יחוייב מאשר

מישפחתית. בחברה ההכנסה כל
 הליכוד סיעת על־ידי שנענש אחרי
 בשם בסנסת שלו זכות־הדיבור בשלילת
 השבוע שמיר משה ח״כ הערים הסיעה,

זכות- בעורמה להשיג והצליח סיעתו על

 בישראל. החינוך־הגבוה על בדיון דיבור
 הליכוד לסיעת יוכיח זה מר ניסיון אולי
 את שיחייבו החלטות בקבלת די שאין

 לסתום גם צורך יהיה להבא לשתוק. חבריה
איספלנית. או במנעולים פיותיהם את

ירושלים גלעדי, משה

לשקרן שיירות
 מקדישים אתם שבוע שמדי תמה אני
 אולמרט. אהוד ששמה לתופעה רב כה מקום
 התייחסותכם שבעצם סבורים אינכם האם

 כלומר רצונו, את משרתים אתם אליו זו
הופ כשאתם שלו? הפירסום שאיפת את
 אתם להתקפותיכם קבוע יעד אותו כים
 של החשיבות הרגשת את מגבירים רק

הזה. הטיפוס
רמת־גן גילן, יוסף

• • $
הגיוני הוק

 )2155 הזה (העולם והלירה אתה במדור .
 הכותרת את הנושאת ידיעה התפרסמה

 הרשימה, כותב ? נזס־הכנסה לשלם לא איך
 יורשה ידע. חוסר בה מוכיח לביב, יגאל

 דיוקן, על העובדות את להעמיד לכן לי
 לנהוג שיתפתה מקורא נזק למנוע כדי
הצעותיו. פי על

כ״מישפחתית״ בחברה מכיר החוק !•
 מישפחה בני הם מניותיה בעלי אם ורק אך

 ציבורית חברה שיש מאמין אינני — אחת
זה. תנאי הממלאת בישראל אחת
לפקיד־שומה סמכות היתה לא מעולם •

 מס־הכנסה לפקודת א׳ 64 בסעיף ס
 להיחשב המבקשת חברה על כי נקבע

 לפקיד־השומה, בקשה להגיש כמישפחת״ת
 מניותיה מבעלי אחד הסכמת לבקשה ולצרף

 עצם כהכנסתו. תיחשב .החברה שהכנסת
 מאפשר כאמור, בקשה' להגשת הצורך

 כך כזו. בקשה לאשר שלא לפקיד־השומה
 של המתוחכמים לרעיונות הכבוד כל שעם
 פקיד־השומה כי סביר לא הרשימה כותב
בכתבתכם. כמוצע בקשה יאשר
 מס- לפקודת )11( 9 לסעיף בהתאם #

 16 מגיל קטין של הכנסה פטורה הכנסה,
 והוצאות הלימוד שכר בגובה רק ומעלה
 נובעת שההכנסה ובתנאי וכו׳ ספרים

. ה ד ו ב ע  מישפחתית מחברה הכנסה מ
עבודה״. כ״הכנסת החוק לפי נחשבת אינה
 סעיף שום מס־הבנסה בפקודת אין >•

 נער הכנסות על המס את 350/סל' המגביל
 לפקודת 83 סעיף להיפר, .16 מגיל צעיר

 הכנסה העברת לחלוטין מונע מם־הכנסה
ש בדרך שנה 20נד פחות שגילו לאדם

המאמר. כותב ע״י הוצעה
 הערותי להעיר טורח הייתי לא לסיכום,

 באותו מופיעים פעם שמדי העובדה לולא
 המציאות לבין בינן שהקשר רשימות מדור

 התיימרות, תוך זאת וכל בהחלט מקרי הוא
 ולכן כותב הוא מה על יודע שהכותב

 וב־ בלעג בציניות, לכתוב לעצמו מרשה
 ומחלק בורות מוכיח כך ואגב שחצנות

 ולסגנו). לשר-האוצר זה (במקרה ציונים
 עצמי על מעיד ואני — דעתי לעניות
 נראה — לי ידוע מיסים בנושאי שמשהו

 ובא ובמקומו, הגיוני הוא זה שחוק לי
 ממיסגרת ׳ניהול־עסקים העברת למנוע

מבו פחות למיסגרת חברות של מבוקרת
יחיד. ועסקי שותפויות של קרת

רמת־השרון ,0לה אוריאל

זוגות חילופי
 במדור ),2157 הזה (העולם בעיתונכם

החתו על ידיעה התפרסמה המוחלת, רחל
 שווינסקי דוויד הצייר בין הצפויה נה

שהו בתמונה אולם אריאל. טלי וחברתו
 להיות היתה ושאמורה ידיעה באותה פיעה
 שוויג־ של תמונתם בכותרת) שנכתב (כפי
 לגמרי. אחר זוג מופיע אריאל, וטלי סקי

 ראש- יועץ של תמונתם שזוהי לי נדמה
 נקדימון שלמה עיתונות, לענייני הממשלה
 הם, אומנם אלה אם הפרקליטה. ורעייתו

 הביאו וגם וכדין כדת נשואים הם הרי
 אתם מדוע אז לעולם. משותפים צאצאים
 בשמות ועוד פעם עוד אותם מחתנים
? בדויים

תל-אביב שוורץ, יעל
 בטעות שוורץ. הקוראת ענו הצדק •

 ואריאל שווינסקי של תמונתם הוחלפה
 הזוג ורעייתו: נקדימון שלמה של בתמונתם

תמונה. ראה — המקורי

שווינסקי ודויד אריאל טלי
בתמונה טעו סליחה,

2158 הזה העולם


