
 חנוכה: מתנת מגיעה לד גס
כעיר ביותר הלוהט הטפר

י 1 ׳ י ייכול

 - פיק צגיקה
שטן או מלאך

 מאבקיו, חייו, על המלא הטפור !!! הופיע סוף סוף
סביבו, שהתעוררו והסערות המסחררת הצלחתו אהבותיו,

 צילומים עשרות אודן דודו העתוצאי ע״י שצבתב בספר
פיק. צביקה של הבולטים להיטיו מתמלילי מבחר וכן

בע״ני). ערמוני א. (הפצה: המובחרות הספרים בחנויות להשיג:
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נפתח
 החדיש הקניות מרם

בארץ. מסוגו והיחיד
חיפה. ךדר ,רמת-אביב ״דלק״ בתחנת

ר בבל פתוח ק בו מ - ם ו  הלילה; חצות ועד י
וחג. שבת במוצאי גם

 לערוד תוכלו בו באחי, היחיד המלזום
העבודה. שעות אחרי גס סגיותיבם

 מוצרים של מגוון מבחר
לצרכן: מהיבואן - ישיר בשיווק

 ייקית זחריפים, קלים טשקאית ייזלב, גשי מעדני מזין, מיציי
 ,קוסמטיקה מיציי ימטגח, בית כלי ניקוי, הימיי מוקפאים,

 קלה, הלבשה ומחנאות, ספודט צייד ספירט, נמוד
 ,צעצועים כתיבה, מכשירי רבב, אביזרי ים, בגדי

 עתמיס, שעמים, צילום, טיטי תיקים, מזוודות, מתנות,
— ועוד סמויות

מכירה. דיילות של ישירות עצמי״ ״שירית בשיטת1

במדינה
׳הסתדרות

- ל!ה1צו העובד
■ורד והתם

 דורשת ההסתדרות
 מס-הכגסה בתוקף

 בביתה ואילו — פרוגרסיבי
 מגשימה היא שזח

ההיפך את
משל, ירוחם ההסתדרות, למזכ״ל

 מנד מדיניות על רבות טענות יש
 בחלוקת הכרוך בכל שלת־הליכוד

החז והעניים, העשירים בין הנטל
 שמתרחש מה אך והחלשים. קים

 עלול בהסתדרות, משל, של בביתו
טענו את להציג עליו להקשות

רב. מוסרי בתוקף תיו
 ומוסדותיה ההסתדרות מימון

מ המנוכה האחיד, המם מן מגיע
 חברי־ההסתדרות. כל של שכרם

 בגביית הנטל שחלוקת נראה אך
 ורגר- בלתי־שיוויונית היא זה מס

 למם־ההב- בהשוואה אף סיבית•
הממשלה. של נסה

 תוססת- תשלום אחרי לאחרונה,
 המם־ תעריפי גם הועלו היוקר,
ההס שפירסמה הטבלה מן האחיד.
הבאים: הנתונים מתבררים תדרות,

 שקל 2571.8 ששכרו מי !•
 אחיד. כמס שקל 125 כיום משלם

 — ובמס בשכר — ההעלאה עד
 101.2 — משכרו . 4.8,־/״ שילם
 הוא שעכשיו הדבר פירוש שקל.

 אחיד מס יותר 23.5*/״ משלם
לכן. קודם מאשר

 שקל 4091.5 היום ששכרו מי !•
 עד שקל. 152.4 של מס משלם

 132.2 מהשכר, 3.7270, שילם כה
 של העלאה חלה לגביו שקל.

.15.27״
 שקל 5260.5 היום ששכרו מי !•

 שקל. 158 בסך אחיד מס משלם
 בשיעור אחיד מס שילם עתה עד

 ההעלאה שקל. 142.2 משכרו, 37־1
.11.17־ לגביו: האחיד במס

ש ככל הללו: הנתונים פירוש
 גבוה חבר-ההסתדרות של שכרו
 לשלם עליו נטו׳ וגם ברוטו יותר,
 מ- באחוזים הן אחיד, מם פחות

 מהשכר־ באחוזים הן השכר־ברוטו,
סי יו״ר של פנייה בעיקבות נטו.
 כהן, רן בהסתדרות, של״י עת

 של המרכזת הוועדה הבר נשאל
 לפשר אלמוזלינו, נתן ההסתדרות,

העניין.
 ה- על לערער ניסה אלמוזלינו

 שהוברר עד והחישובים, מיספרים
 שהוציאה מחוברת שנלקחו לו

 כי לטעון ניסה אז ההסתדרות.
 משום פרוגרסיבי, הוא האחיד המס

 אלא בשכר־ברוטו, מתחשב שאינו
 ה- כי לו כשהובהר בשכר־נטו.

ההס שהוציאה מהחוברת מיספרים
נו זו, טענה גם מפריכים תדרות

מעבה. ללא תר

־ ה ל צ
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 הרב הוראות
באב תשעה לצום
 מה איכפת לא לרמות־הצבאית

 ביולי 8ב־ החיילים. עושים בדיוק
 אברג׳ל, אשר סרן הוציא השנה
 איזור מיפקדת של הצבאי הרב

 חמורות הוראות ושומרון, יהודה
 חייל• של תשעה־באב צום לגבי
הן ההוראות אברג׳ל לדברי הקו.

שאי מס הוא ״רגרסיבי״ מס •
 מת־ שאינו כימעט או מתחשב, נו

 השכר. או ההכנסה בגובה חשב,
 ההסתדרות שמטילה האחיד המס
שי שכן מובהק, רגרסיבי מס הוא

 ככל יורד מההכנסה באחוז עורו
 ״פרוגרסיבי״ מס השכר. שעולה

ההכ בגובה המתחשב מס הוא
 ככל עולה ושיעורו השכר, או נסה

ההכנסה. גובה שעולה
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