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 עובדים ו 00 לך יש אם

 חשבונות הנהלת פעולות 4,000 לר יש ואם

בלבד ל״י 8.700 - ב תמורת

המשכורת: מעונת במסגרת הנאים הדוחות לך לספק נוכל
 וערבים הוודשית המשכורת מפרעי כל הכולל לעובד משכורת תלוש הדפסת

מצטברים.
 לתלוש מצורף שיק להדפיס אפשרות קיימת לבנקים. תשלום רשימות הדפסת
העובד.

 לאומי. ובטוח הכנסה מס לשלטונות חודשי ז 02 טופס הכנת
 אוייגינוי. הזכוי סעיפי לפי והנכויים הזכויים של שמיות רשימות הדפסת

 סופי, לקיזוז עד יתרה גרירת עם העובדים של הלוואות כרטיסי נהול
 השונות. הקופות לפי אחיד מס נכוי הדפסת
 מחלה. לדמי המפעל הפרשת חישוב לצייר רשימות הדפסת

 המעביד. סכום העובד, סכום ציוו תוך הפנסיה לקרנות דו״ח
 עבודה לשעת ממוצעת עלות ומציאת מחלקות לפי תמחיריים רכווים עריכת

אפקטבית.
חשבונות. להנהלת פקודה
עובדים. אלפון
 וכוי. העדרות הבראה, מחלה, חופשה, אדם נח ניהול

 כלליים. שנר משנוי כתוצאה שכר של רטרואקטיביים חשובים
 לאומי. ובטוח הכנסה למס ו 26 טופס לעובד. 106 טופס הכנת

 ו. ו6 לטופס כתחליף יומיים עובדים של עבודה שנר להכנת אפשרות
אוטומטי. נטו גלום

בנפרד. חדש חדש השכר נתוני של מפורטת הצגה תור לעובד חזותי כרטיס

 - חשבונות הנהלת במסגרת׳
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 תנועות. יומן דו״ח
 זר. מטבע כולל חשבון מצב דו״ח
חזותי. כרטיס דו״ח
 זר מטבע כולל - דינמי בוחן מאזן דו״ח

 זר מטבע יתרות של אוטומטי ניהול
 וניהול תמידית שערים התאמת תוך

 אוטומטים. שער הפרשי
 כמותיים. ערכים עם מחסן ניהול
 ושקים. שטרות מעקב דו״ח
 לקוחות. אובליגו דו״ח
 לספקים. אובליגו דו״ח
 בנקים. התאמת דו״ח
 והפסד. רווח דו״ח
 שנתי. מאזן דו״ח

ללקוחות. תזכורת
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טלפון:
30862
254385

לא? מעניין

ל:בוד
 מאיר זורע מר

 בע״מ מחשבים יענ״״א
 98 פ״ת דרך
אביב ־ תל

 על נוסף במידע מעוניינים אנו
הבאים: הנושאים

 ■־״ניהולית״ חשבונות הנהלת
אדם וכח שכר
..................................שם

..........................תפקיד..״
...................צ........החברה
.............................כתובת
..............................טלפון

עמיחי, חיתן
מזיקים הדברת

להדברת מומחים
עש תולעי ׳

_ נבגדים. סמדים נחדקי
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במדינה
מישפט

עדיויו חנק ־ וחוק תקדים

 חלק יוצאת־דופן בהחלטה
 שופט על מחוזי שופט

בערובה חשוד ושיחרר עליון
 נמוכה מערכאה שופט חולק יום בכל לא

 יותר. גבוהה מערכאה שופט של דעתו על
אילן. מנחם המחוזי השופט כן עשה השבוע

 בתל- המחוזי בבית־המישפט בשבתו
 בית־ של החלטה על אילן חלק אביב,

 החוק כי החליט, הוא העליון. המישפט
 התקדים שאת אפילו תקדים, על עדיף
העליון. בית־המישפט יצר

האח בזמן החליט העליון בית־המישפט
 השופט של מפיו בעיקר פעמים, כמה רון

 בעבירת הנאשם אדם כי שמגר, מאיר
 תום עד בערובה לשחררו אין סחר־סמים,

נגדו. המישפטיים ההליכים
 העליון השופט נימק אלו החלטותיו את
 בערובה המשתחררים סמים שסוחרי בכך,

 סמים. למכור וממשיכים לסורם חוזרים
 וסכנה לציבור, חמור נזק גורמים הם בזאת

 לתום עד החשוד של מעצרו את מצדיקה זו
 כזד״״ חשוד לשחרר שמחליט ״מי ההליכים.

 המציאות מן ״מתעלם שמגר, השופט פסק
הסמים.״ שוק של

 שביטה, עמאד האמור...״ בר ״חרף
 השופט בפני נאשם טירה, מהכפר צעיר
 לשוטר מכר ד8 שבאוקטובר בכך אילן
 חשיש חתיכות שלוש מרדכי מאיר בשם

 לירות. 300 תמורת כסף, בנייר עטופות
 העליון, בית־המישפט של התקדימים לפי

 את לעצור אילן מהשופט התביעה ביקשה
המישפט. לסיום עד 20ה־ בן הצעיר
 להיכנע סירב מקרין, דרור הסניגור, אולם

 כי השופט, בפני בלהט טען לתקדימים,
 חזקת את לבטל כדי אלה בתקדימים אין

 נותן בישראל החוק נאשמים. של הזכאות
 זכאי, הינו כי מההנחה ליהנות חשוד לכל
 לצעיר בית־מישפט. על־ידי הורשע שלא עד

 קודמות, הרשעות אין זה, בתיק הנאשם
ה לאחר חודשים ארבעה רק נעצר והוא

 שוטר רק הסניגור: הסביר ועוד אירוע.
 בזיהוי לבטוח ואין הנאשם, את מזהה אחד
ל הצליח לא השני שהשוטר מאחר זה,

כלל. זהותו
 עדין מישפטי במצב נתון היה השופט
 החלטות בפניו עומדות מחד, ומסובך.
 הקובע העליון, בית״המישפט של עדכניות

 במדינה והמעצרים הענישה מדיניות את
 בתי־המישפט כל את מחייבים ושתקדימיו

 המתיר החוק סעיף מאידך, ממנו. הנמוכים
 סחר־ של עבירות גם כולל בערובה שיחדור

סמים.
 מתקופת ירושה נותרה ישראל במדינת

 בית של תקדימים לפיה הבריטי, המנדאט
 המשפט בתי את מחייבים העליון המשפט

 באנגליה נולדה זו שיטה ממנו. הנמוכים
 ואי־אפש־ בפרלמנט המלכים מלחמות עקב
חוקים. חקיקת לשם יחדיו לזמנם רות

 מתכנסת הכנסת ישראל במדינת אולם
הדרו החוקים את ומחוקקת סדיר באופן
 על נעלים חוקיה כי ספק כל ואין שים,

העליון. המשפט בית של תקדימיו
 נראה לא האמור כל ״חרף :השופט קבע

 לקבוע התכוון העליון שבית־המישפט לי
 של האפשרות את המונעת נוקשה, הלכה

 לו שיוחסה אדם של בערובה שיחרורו
 עבירות קבע המחוקק הזה. מהסוג עבירה
 סדר־הדין־הפלילי, לחוק 31 בסעיף באלה

 זה סעיף על להוסיף שאפשר חושב ואינני
פסיקה.״ של בדרך

 לנסיבות השופט התייחס זו קביעה לאחר
 של הצעיר לגילו המיקדה, של המייוחדות

 אם לשאלה וכן הנקי, ולעברו הנאשם
 קיום את לסכל עלול הנאשם של שיחרורו
 או עדים, על השפעה על־ידי המישפט,

השי הם אלה אי־התייצבות. של בדרך
 בית מחליט עת בחשבון הנלקחים קולים

בערובה. שחרור על המשפט
 במיש־ מרצונו התייצב שעמאד מאחר

 מבוקש הוא כי לו כשנודע מייד טרה,
 למישפטו, גם יתייצב כי לשער יש על־ידה,

 החשוד לבקשת נעתר לכן השופט. קבע
 בסך בערובה לשחררו וציווה והסניגור,

לירות. אלף 50 של

 דנו הסיגה מה■
 גדודה שעור■

 להיות מונים

תואשתים
מש״מזת? בעניוות

 העיתונות של הפלילית כרוניקה ף
 ביומו יום מדי כימעט מתפרסמים ■

ה התיקים שווילי. הסיומת בעלי שמות
 האחרון בזמן שהוגשו המרובים, פלילים
 רג׳יניאנו קלרד, היפה ד,פרקליטה על־ידי

ך בנמל־התעופה ופועלים סבלים נגד  ב
 של ״קלרה השם את לה הקנו גוריון,

הגרוזינים״.
 אלה, בתיקים הנאשמים ארבעים מבין

 שקי־דואר גניבת של שונות בעבירות
ובו ממתקים ואף וזהב, יהלומים שהכילו

 העדה בני איש שלושים יש בלבד, בות
הגרוזינית.

 מישרד־ של לבוחנים ושוחד זיופים
זיוף !נהיגה רשיונות לקבל כדי הרישוי,

בגרוזיה חגיגית תלבושת
המאה בתחילת יהודיה נערה

 בערבות לשחרר ציווה אילן השופט
 בטאש־ שוטא את ל״י אלף 150 של

 כל ל״י אלף 100 של ובערבות וילי
גברי טטרואשוילי, אברהם את אהד
אוליאל. בן ושמעון מושיאשוילי אל

ההלי תום עד שנעצרו הנאשמים
 חיים מידילשוילי, שלום :הם כים

א רוזיאשוילי, אברהם מירילשוילי,
 מ-רילשוילי, פנחס מיכילשוילי, הרון

 אפרימשוילי, דוד תרים, מזל אליהו
 ברודזה, אליהו אפרימשוילי, אליהו
 מוזג־ אהרון טטריקלשוילי, מיכאל

 מי־ חיים פצחזדה, גבריאל ראשיילי,
 יעקב קטאשוילי, אברהם כילאשוילי,
 אמיל מגלאשוילי, דניאל יגרלשוילי,

 גבריאל קסאשוילי, פנחס הרו, בן
 פאפיאשוילי מרדכי בועראשוילי,

מירילשוילי. ואיסק בזוב דוד

עתי״ם של מידיעה קטע
בערובה שוחררו שווילי הרבה
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