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ומחלק קונה המס נציב־
לחיים חנותו של סנוים

 שטראוס ישראל רואי־חשבון
 הקרוי ספר, כתבו אבירם ורויטל

 מדי היוצא ,1985 לשנת מס־הכנסה
 הספר הנוכחית. לשנה והמעודכן שנה,
 הוא שנה ובכל אדירה, בהצלחה זכה

צאתו. עם מיד אוזל
 בשם חברה היא הספר של המו״ל

שבע־ נחשסנאנת, שחתי־מיסים טא״א

 נציב־מס־ההב־ של חברתו־לחיים שנים
טוב. במזל בן, לו ילדה ושאף .נסה,

 יש טורדניות. שאלות מעלה הנושא
 שכתבו וחשבונאים, רואי־חשבון עוד

 מחלק שמס־ההכנסה העובדה ספרים.
 את מיד מעלה מסויים ספר לעובדיו

 בעיני הספר כותב של והשפעתו ערכו
ערכו את מעלה גם היא פקיד״השומה.

1985 לשנת הכנסה סס
 ה״רו שטראוס, שראלן

ם, רויטל ח אביר רו
מדע״ לשרותי ״המכון של הספר

פקיד לכל מאוורר
הרואים לקוחותיו, אצל ושכר־טירחתו ישראל רואי־החשבון הם ומנהליה ליה

השו גם שהם לזר, ומיכאל שטראוס
 שטראוס־ רואי־החשבון במישרד תפים

לזר־ענבה.
מס־ההכנ־ נציבות חילקה שנה לפני

 לכל הספר של עותקים מאות סה
פקידי־השומה.

הנצי כי בתגובה מסר דובר־האוצר
 שקל 50 במחיר ספרים, 40 רכשה בות
ספ 500 עוד במתנה וקיבלה אחד, כל

ירים.
 שנויות שאינן העובדות הנה עד

 המוסכמות נוספות, עובדות במחלוקת:
 יאיר מס־ההכנסה שנציב הן הכל, על

 שותף מינויו, עד היה, רבינוביץ
 היום ועד ולזר, שטראוס עם במישרד
 ה־ שם במרריך־הטלפונים מתפרסם

שטראזס־רבשביץ־לזר. מישרד
 שכתבה אבירם, רויטל כי מוסכם כן

שלוש מזה היא שטראוס, עם הספר את

 הוא שלהם רואה־החשבון של שהספר
הכל־יכול. פקיד־השומה של המדריך

 מדוע להסביר ידע לא דובר־האוצר
קריטר איזה ולפי זה, ספר דווקא נבחר
יונים.

 מותר האם אחרת: עקרונית שאלה
 מתנות? לקבל מס־ההכנסה לעובדי

 הוא במתנה שניתנו שווי־הספריס
 יצרן יחליט אם שקל. אלף 25 לפחות

 לכל מאוורר כמתנה לתת מאווררים
 יתנוסס ששמו כדי עובד־מס־ההכנסה

 האם מם־ההכנסה, במישרדי מקום בכל
בסדר? זה

 מדינה עובד על האוסר החוק, האם
 על חל אינו מתנה, כל לקבל וציבור

מס־ההכנסה?
 לאמר ידע לא לזר רואה־החשבון

 לתת ולשטראוס לו כדאי היה מדוע
שקל. אלף 25 בשווי מתנה

ב״כור״ השקעה

עמר איל־הון
מעליב ביחס שקל

הולם, במחיר יונה) נולדפחסט, מור,
 עבור שנה בכל לרכוש להתחייב וכן

 מוצרים בצרפת שלו רשתות־השיווק
 למקורביו לפחות. דולר מיליון 10ב־

 ומעליב מתנשא ביחס נתקל כי סיפר
 ישעיהו דאז, סר מנכ״ל מצד

המגעים. את להפסיק והורה גביש,
 ניסו האחרונות השנים חמש במהלך

לר גדולות חברות־אלקטרוניקה כמה
 בשיא היה זה מתדיראן. חלק כוש ן
 הסכימו השונים והקונים הצלחתה, |
 וכן חלקם, תמורת כבד מחיר לשלם |
~ דומים. בתחומים להם שיש ידע לתרום | —— 16 י

 איל־ההון הקדיש וחצי שנה לפני
 עמר, דויד וצרפת, ממארוקו היהודי
 רפאל לח״כ עתה נשואה שבתו

 מיפעלים לרכישת וכסף זמן אדרי,
 מתקדם ומתן משא ניהל הוא בישראל.

בסר. קבוצת״המזון עם
 ממיפעלי מחצית לרכוש הציע עמר

יפו־ (פרי־וזגליל, מר של השימורים

 אף להיכנס שלא היתה גביש עמדתגביש מנע נו
לשו זקוקה אינה תדיראן כי למגעים

לרווחים. תפים
 מחב־ גביש מנע לא זו עמדה בגלל

 טלפון תראל האמריקאית רת־הענק
 הוא בתדיראן. )50(.* מבעלותה לצאת

 את שנה בכל להם לשלם חבל כי טען
 מתדיראן, יצאה מאז הרווחים. מחצית

 באמריקה. אחד במיכרז אף זו זכתה לא
 ניתן לא כי הקשה בדרך למדה כור

 שותף ללא באמריקה מיכרזים לקבל
מקומי.

 עכשיו תדיראן זכתה שבו המיכרז
 דיר לנראל חברת עם בשותפות הוא

 במיכ־ לזכות קיוותה סולתם וגם מיקס,
 אמריקאית, חברה עם יחד המרגמות רז

מר״טה. מרטין
 שמנע גביש, של האווילית העמדה

 ואחרים מחדיראן אמריקאיים שותפים
 חלק יקר: במחיר לכור עלתה מזון ממר
מע ועירעור הכבדים מהפסדיה ניכר
מדה.

 בעיתונות: חושות
מניוות מבוית

למי המגזינים במכירת חדה ירידה
 של ירידה שיש טוענים הדוכנים ניהם.
במכירות. לפחות שליש

 בשבוע הוריד מכך כתוצאה אולי
 המחיר את האשה עולם המגזין שעבר

 האשה עולם הגליון. שקל 8.7ל־ 10מ־
 מסחררת, הצלחה צאתו, מאז היה,

 את בתדהמה היכתה המחיר והורדת
הדוכנים.

 10 כה עד שלקח מוניטין, הירחון גם
 פר־0 בתוספת מגזין תמורת שקלים

 והוריד הספר את לחלק הפסיק חינם,
שקלים. 8ל־ המחיר את

המנהלים? חיים ממה
 מדי ומפרסמת מנהלים, של במשגורות לעסוק ממשיכה העיתונות

 שקל אלף 30 עד 15 המשתכר פלוני מנהל על מרעישות ידיעות פעם
 למעשה והעיתונות להסעות, נדי גהם יש זה מסוג פירסומים לחודש.
האמיתית. הכנסתם את להסתיר כדי המנהלים, עם פעולה משתפת

שפורס כפי שמשכורתו, אגמון, אברהם דלק, חברת מנכ״ל למשל:
לחודש. שקל אלף 30 בסביבות היא מה,

לניו־יורק. בעסקים, מלווה קערה, לחופשה עתה טסו ורעייתו אגמון

אגמון מנב״ל
לחודש שקל אלף 30

 ליום. לחדר דולר 400 בניו־יורק, היקרים המלונות באחד לגור בחרו הם
 באמצעות ייעשה ההוצאות, יתר עבור וגם החדר, תמורת התשלום

דלק. על-ידי המשולם אגמון, של נרטיס־האשראי
המשו בכרטיסי״אשדאי מחזיקים המנהלים, מרבית וכמוהו אגמון,

 לא-מוג- הוצאות כאשר מנהלים. שהם החברות על־ידי במלואם למים
 לצורכי רק למשכורת זקוקים הם החברה, על-ידי משולמות בלות

הפנסיה.
 כלל, מנכי׳ל החברה. מן הלוואה לקחת הוא המנהלים של אחר תרגיל

 בריבית שנים, 10ל״ בשקלים דולר מיליון מכלל קיבל דוברת, אהרון
 מיליון עושה שנים 10 ותוך בנק, בכל זה כסף מפקיד הוא ביותר. נמוכה
מהפרשי-הריבית. לעצמו דולר
באלה! והלוואות כרטיס־אשראי כשיש משכורת, צריך מי אז

זה? את צריו מקסוול למה
 ממניותיו שליש טעריב מכר למה

 איל־התיקשורת מקסוול, לרוברט
 לפני רכש נועריב מובן. זה הבריטי,

 מניותיו את בן־עמי מעובד שנה
 ארבעה קיבל הוא .24* — במעריב

 מעריב לווה שאותם דולר, מיליון
 וביטחונות המניות הפקדת כנגד בבנק,

 מעריב על חמורות העיק הדבר נוספים.
לרכי נוספות הלוואות לו איפשר ולא
ציוד. שת

 מעריב יחזיר מקסוול שמשלם בכסף
 4.5כ־ הריבית, עם החוב את לבנק

 מבעלי־ לחלק ישלם דולר, מיליון
ממניו־ חלק למכור שהסכימו מניותיו,

ששים מה
מושעה, לשורדין
וחטוא? הממשיך

 באחרונה עמדה עורכי־הדין לישכת
 את הישעתה היא מעניינת. בעייה לפני

למשך ברקת אברהם עורך־הדין

 מה בין הפער את להשלים כדי תיהם,
 שמקסוול השליש לבין לבן־עמי שהיה
רכש.

 רוטציוני ציוד מעריב קונה בהפרש
 להתחרות לו שיאפשר בצבע, חדיש

 מעריב מופיע כיום אחרונות. בידיעות
המגזינים. להוציא צבע, ללא

 בעיקר הסכום את השקיע מקסוול
 השנים. בשלוש שיקולי־כבוד. מתוך

 על רבים כספים הוציא הוא האחרונות
 היהודי בציבור מכובד מעמד רכישת

 של ניכר שמיספר אחרי והלא־יהודי,
 באור אותו הציגו חייו על ספרים
 סכומים תורם החל הוא למדי. שלילי
 נשיא חיש־מהר והפך למגביות, גדולים

באנגליה. המגבית
 תייפה בישראל בתיקשורת השקעה

באנג היהודי בציבור יותר עוד אותו
 טובים יחסי־ציבור לו תבטיח וכן ליה,

בישראל.
 דולר? מיליון תישעה שווה זה האם

 זה, במחיר ממעריב שליש קניית ובכן,
 בית־מעריב כמו טובים נכסים כולל

בבת אפשטיין לנין ודפוס העיר במרכז
 עסק זה הרי — אדמה דונם 20 על ים

לא־רע.
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עורכי־הדין לישכת מיכתב
למישטרה ׳תלונה

 לליש־ השנה. בפברואר החל שנה, חצי
 ממשיך ברקת כי תלונות הגיעו כה

 אחרי בבתי־מישפט כעורך־דין להופיע
שהושעה.
בתלו לדון הלישכה רצתה כאשר

הושעה, שברקת מכיוון כי התברר נות,

סנק כל עליו להטיל סמכות לה אין
ציות.

 ל־ התלונות את העבירה הלישכה
 להעמידו וביקשה מישטרת־ישראל

 מידמה עבירות על אזרח, ככל לדין
והתחזות.

ם רי ג ־ \ ז ב ז \
הזוהרת הסבתא

 לקארולייז בניו-יורק, ♦ נולדה
 מי של הבכורה בתו ),31(שלוסברג

 ג׳ון ,35ה־ ארצות־הברית נשיא שהיה
יהו איש־עסקים ולבעלה, המנוח, קנדי

אלמ לסבתא היתה בכך רוז. בת, די,
 קנדי בובייה לי ז׳קלין קנדי, של נתו

 לאיל־ הירצחו אחרי שנישאה ),59(
 אונאסיס, אריסטוטלס היווני הספנות

 הזוהרות הנשים לאחת עדיין והנחשבת
בארצות־הברית.

הגדולה הביצה
 שממיזרח האון בקיבוץ ♦ הוטלה

 היענים 500מ־ אחת על־ידי לכינרת,
הגדו הביצה ,הג,קומית בחוות־היענים

 כה, עד ידוע קיומה שעל והכבדה לה
 ובנפח גרם• 300ו־ קילו 2 של במישקל

תרנגולת. ביצי 31 של לנפחן השווה

המבחין הקצין
 וחיל- לקציו־צנחנים ♦ נתמנה

אג־ דויד תת־אלוף ראשי, רגלים

אגמון תת־אלוף!
לראשון־לציון מקזבלנקה

 כמפקד תפקידו את שסיים ),41(מון
 לדרום־לבנון). (יחידת־הקישור היק״ל
 במארוקו, אמזיג כדויד שנולד אגמון,

 סוכר של ילדיו משיבעת אחר הוא
לי שהיה, בקזבלנקה, עשיר צמיגים

 ראשון־לצינן. עיריית לגיזבר מים,
 גיוסו עם שביקש אגמון, עבר בצה״ל
 מגוון, תפקידים מסלול טייס, להיות
האפרי בזאיר צנחנים הדרכת שכלל
 על ופיקוד אגוז■ בסיירת פיקוד קאית,

בנו בשלוש שהגדולה אגמון, אוגדה.
 בח־חר, בלהקת רקדנית היא עדי, תיו,
 של בטיבם להבחין כישרונו על גאה גם

 השתלמות בעת רכש שאותו ידע יינות,
 ובתח־ בצרפת גבוה צבאי בבית־ספר

גיטארה. על פריטה ביבו:

העברי הצבר
 העברית הבריח לידר ♦ נתמנה

 מזכיר ),57( הרפז ניסן העולמית,
 שנה. 11 זה ירושלים פועלי מועצת
פלמ״ח(חטי איש ירושלים, יליד הרפז,

 ומורה במילחמת־העצמאות הראל) בת
 הראשון הארץ יליד הוא השכלתו, לפי

 בשנת (שנוסדה הברית ליו״ר שנבחר
 בהפצת העוסקת הרפז), של הולדתו
הרא ושיו״רה בעולם העברית הלשון

 אחר ביאליק(יו״ר נחמן חיים היה שון
 נשיאה לימים שזר, זלמן הברית: של

ישראל). מדינת של השלישי

121ה־ ב הח
 ,62 בגיל בירושלים, ♦ נפטר
 עיתונאי מוותיקי ביצור, יהושוע

האחרו השנים 31ב־ שהתבלט מעריב,
 בין שזכה עד בכנסת, העיתון ככתב נות
בי .12ה־ו הח״ב לכינוי הח׳׳כים 120
 ארצה שעלה האוסטרית, וינה יליד צור,

 ב־ נוטר היה עליית־הנוער, במיסגרת
המדי בראשית ומורה המנדט מישטרת

 החל הוא לעיתונאות. שפנה לפני נה
בראשון־לציון. מעריב ככתב דרכו את
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