
חברה עצמאי,מנהל
נוססת. הכנסה שלו שכיר או

עכשיו: לבדוק לך כדאי
הכנסה? מם מקדמות כל שלמת האם •
 במקור הניכויים דו״חות כל הגשת האם •

ושירותים? שכר על
 התקופתיים הדו״חות כל הגשת האם •

מוסף?' ערך מם של
 הקודמת השנה עבור המם הפרשי כל שלמת האם •

שומה? הודעת או שנתי דו״ח פי על
רכוש? למם חובותיך כל שלמת האם •
מעסיקים? מם חובות סלקת האם •
ושקניה? למס הדו״חות כל הגשת האם •

1 כדאי. לא כבר מ חייב, תישאר אל ס ״

 בזמן חובותיך שלם הדו״חות, את הגש
רב. כסף לעצמך וחסוך

ת1נזמן*ע ושלם מסתיימת,מהר המס בזמן#שנת ושלם מסתיימת,מהר המס שנת  מ המס נ
מן• ושלם מסתיימת,מהר המס בזמן#שנת ושלם מסתיימת,מהר  מסתיימת,מו המס שנת בז

בזמן• ושלם מסתיימת,מהר המס כזמן*שנת ושלם מסתיימת,מהר המס כזמן#שנת ושלם

המדינה הכנסות מינהל

אמנות
ם - □,נש אבני

 בנוסף המכילים נשים, צילומי
 י תום־ גם האשה פני או גוף לחלקי

 מסויימים במקומות אבנים של פת
 של האחרונה תערוכתה נושאי הם

 גילעדי רחל הפמיניסטית האמנית
 הן עבודותיה תל־אביב. בצוותא

 תחת הצילום בשפת המדברת זעקה
המדוברת. או הכתובה המילה

 יש שבצילומיה לנשים מדוע
 לאלם סימן זה האין בפה? אבנים
 מלומר המנועות נשים, על הכפוי

הרי־גורל? בעניינים דעתן מה
 בצילומיה אחרות לנשים מדוע

 כזה (צילום עיניהן? על אבנים יש
ה הקיבוץ הוצאת על־ידי נרכש

 שייצא לספר עטיפה וישמש מאוחד
 ב־ נשים יש ומדוע בקרוב). לאור

 הבגד, בתוך אבנים שלהן צילומיה
המין? אברי נמצאים בו במקום

אשה בגון? אבנים
פמיניסטית אמנות

 יקר, אזרח
 מענך את שינית אם

 הפנים למשרד נא הודע
 מגוריך מקום שליד

,31.3.81 עד
 שבקרבת בקלפי יופיע ושמך
החדש. מגוריך מקום

 לכנסת הבוחרים בפנקס
העשירית

 המען(כתובת) שינויי כל יכללו
 הפנים למשרד שנמסרו

 .31.3.81 יום עד
הפנים משרד

הבחירות על הארצי המפקח

 י 1 ר ד ד 1 ק מכנסי
ש א ד ו גיו

צבעים בשלל

 במסירת
העווה סוף
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בעי של היא המיידית האסוסיציה
 יכול, כל הוא שהגבר במוסכמה טה

 האשד, יכולה בילבד לו ושהודות
מיני. לסיפוק להגיע

 גיל- של בצילומיה הרבה ההעזה
 מיש־ במשבר כנראה נעוצה עדי

מרו לאחרונה נפרדה היא פחתי.
 ** תם־ ללא לפתח, והחלה מצליח, פא

מת אמנית של קאריירה ביכים,
 בניו־ גם להציג המצליחה קדמת,
וה שלה הרעיונות בזכות יורק,

 עצמה הוכיחה בעבר המקורי. ביצוע
 החליטה ועתה מוכשרת, כציירת
ה לאמנות המיצג, לאמנות לפנות

 זהו לדעתה והרעיונית. מושגית
 הנשים בעיית שהרי המציאות, כורח

 החיים שטחי בכל המקופחות
 קצווי עד שתישמע זעקה מחייבת

ה והתגובות הרבה הצלחתה עולם.
 מוכיחות זוכה, היא שבהן מעורבות

ברעיונותיה. אמת של גרעין שיש

ר ל ד עצמו של הנ
 עברו שבימים מספרים רבים

 הנדלר דויד הוותיק הצייר נהג
ציו את ולמכור הבתים בין להלך

אבי אשתו, תל-אביב. לתושבי ריו
 תוקף. בכל זאת מכחישה אורי, בה
 סוחרי־אמ־ ,סוכנים שני לו היו

 והשני אלנבי ברחוב האחד נות,
מו היה להם בנימין. נחלת ברחוב

ב לצייר שנהג הציורים את סר

ד ה העולםצ 2272 הז


