
גזנזרגרים
לנשים קיפוח אין

ג חו .״< 50וד יום־הולדתה באוסלו, ♦ נ
 ראש- ברונטלנד, הרלם גרו של

 שנים ארבע זה נורבגיה של ממשלתה
 בתפקיד בעולם הנשים מארבע ואחת

 מי של בתו ברונטלנד, .ראש־ממשלה
 במיקצועה, רופאה היא שר־הגנה, שהיה י

 היר למרות ונשואה, בנים, לארבעה אם
 לאחד מיפלגת־העבודה, מנהיגת תה :
הי ברונטלנד דווקא. השמרנים מראשי ן
 בראשונה לשרה(לאיכות־הסביבה) תה ;
 בראשונה, ולראש־ממשלה, 34 בגיל ן
 לקפח שלא מקפידה גם והיא 41 בגיל !

 שמד בממשלתה: הנשים של חלקן את
■- שרות. הן ממשלתה שרי 17 מבין נה

ומחנך צבאי שנטר
 מישסרה (קצין לקמצ׳ר ♦ מונה

בך שלום תת־אלוןז ראשי), צבאית
ארצה שעלה תימן, יליד ),41( משה

לביב •גאל כזאת

 סנה מ־זוח־ בצראר
שבא״ את..מלכת

ר ט פ  קונ* ,85 בגיל בווינה, ♦ נ
 וחוקר־ זואולוג רופא, לורנץ, ראד

 לרפואה פרס־נובל חתן התנהגות,
 בעלי־ בהתנהגות מחקריו על )1973(

 בדיעוודו בעבר שנודע לורנץ, חיים.
 ברב״המ־ התפרסם והגזעניות, הנאציות

 תמצית הבהמה. אל לדבר שלו, כר
 לורנץ: של המדעיות התיאוריות

 יש בני־האדם, התנהגות להבין על־מנת
בעלי־החיים. התנהגות להבין

אלף 100ב־ כפית
 על־ צרפת, במארסיי, ♦ עוצבה

 צורף־תכשיטים דונאדיי, ז׳ילבר ידי
בעו ביותר הקטנה הכפית במיקצועו,

 דונאדיי הקדיש לעיצובה הכפית, לם.
 זהב בולה עשוייה שעות־עבודה, 300
 ויוצ־ יהלומים 440 ושזורה קאראט 18
 פרנקים אלף 350 עבורה מבקש רה
שקל). אלף 100(כ־

ה העולם 2688 הז

בפיוסום דראסטית ירידה
 ינואר לעומת 1989 בינואר בעיתונים, באינטשים מודעות״הלוח סכום

 במעריב ואילו בערן, 35* של ירידה יש אחרונות בידיעות כי מראה ,1988
.15* עד 10* של ירידה הארץ וקבוצת

 הגורם במשק, המיתון את ומשקפים מודעות״לוח, לגבי הם הנתונים
בפירסום. והצורך הכלכלית הפעילות להקטנת

 בכך מוסבר העיתונים יתר לבין אחרונות ידיעות בין בירידה ההפרש
 ואילו פירסום, של יותר גדולה מכמות הגאות, בזמן נהנה, גם שהעיתון

מאחרים. יותר נפגע הוא בשפל
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שניצול שר למכוניתו מתנכר מ׳
 במכוניתו פעמיים חיבלו אלמונים

 משה בורסת־היהלומים, נשיא של
 בשתי ביתו. ליד כשחנתה שניצר,
הרס ונגרם החלונות נופצו הפעמים

 שונים ולחלקים למנגנוךההגה במזיד
במכונית.

המ את להסיע ניסיון כל היה לא
 היא המעשים מטרת כי ונראה כונית,
במזיד. חבלה

בן־משה תת־אלז־ח
לאנטבה סתים!

 הלומד לשניים, אב בן־משה, שנה. בגיל
 במינהל־ שני לתואר הפנויות בשעותיו

 בצה׳ל שנותיו 20ב־ הספיק חינור,
 מג״ד להיות אנטבה, במיבצע להשתתף
 סגך לאחרונה, עד והיה, גולני בחטיבת

ללבנון). יק׳ל(יחידת-הקישור מפקד

מזמרות ה? נזדזע
אור שבמדינת בשרידאן ♦ נהרג

 מיצנחו, נפתח משלא האמריקאית, גון
 ,59 בגיל מטר, 850 מגובה צנח עת

ש  השיא בעל שארמה, סייר ת
 שצנח הצניחות במיספר העולמי

- האח־ השנים 30 במשך צניחות 14,650(  ׳
 צר ״רק כי לומר, נהג שארמה תנות).

 הציפורים מדוע יודעים ללי־השחקים
מזמרות!'

סרטן סופר, סגן,
 מסרטן־ ,גרמניה בברמן, ♦ נפטר

 קיר־ הלמוט האנס ,74 בגיל הגרון,
 ספריו, 46ב־ שנודע גרמני, סופר סט,

 לשונות 28ל־ שתורגמו כולם, רבי־מכר
 סיפרו היטלר. בשנות גרמניה ושריקעם
שי אשר קירסט, של ביותר המפורסם

 ״* כקצין־קבע(בדרגת שנים 12 במשך רת
הגנרלים. ליל הגרמני: בוורמאכט סגן)

הבהמהו אל דבר

מיזרחי, בצלאל איל-המלונות
 המלון את קנה נני־שנלםית, רשת בעל

 מהוותיקים המלון, באילת. שבא םלכת
 שטח בעל הוא להריסה, שנועד במקום,

הם המוכרים אילת. בלב דונם 22 של

מיזרחי מלונאי
הימורי□ גם

נלד
למס־ההטסה

 שהוכן לשר־האוצר, מפורט תזכיר
 ורקד, יעקב רואה־החשבון על-ידי
יי תובע העצמאיים, לישכת מראשי

 הו־ לגבי ועדת־ששינסקי המלצות שום
 האוב־ כלל של למס־ההכנסה בתד־יווח

לוסיה.
 במס־ההכנסה כיום יש התזכיר, לפי

עצמ אלף 220 מהם תיקים, אלף 350
גבו הכנסות בעלי שכירים והיתר איים
 מיס־ כי נטען בתזכיר נוספות. או הות

 שכל מכיוון אמיתי, אינו פר־התיקים
 הכנסות את גם בתיקו כיום כולל בעל

להיפר. וכן אשתו,
 אלף 600 כיום יש התזכיר לפי

 המדווחים ושכירים, עצמאיים עובדים,
תיקים. אלף 350ב־ למס־ההכנסה

 נציב־מס־ נימוקי את דוחה התזכיר
 יישום נגד רבינוביץ, יאיר הכנסה,

 ן כלא אותן ומגדיר הוועדה, המלצות
 הו־ החלת כי טוען הנציב רלוונטיות.

 1.6 ליצירת תגרום בת־דיווח־כללית
 לסירבול שיביא דבר תיקים, מיליון

עליו. להתגבר ניתן שלא
 סוגי־די־ ארבעה ליצור מציע ורקר

ווחים.
המצ בידי חתום ותכליתי, קצר •
 ממקום־ למשכורת פרט כי הקובע היר,

הכ כל לו א^ בטופס שיצויין עבודה
נוספות. נסות
 מי על״ידי ייחתם יותר, מפורט •
אחד, ממקור מיותר הכנסה לו שיש

להדחת
לנדאו אלי

המיקרים, את החוקרת המישטרה,אבשהת

 עיר־ ראש נגד כתב־אישום יוגש אם
בי הנחקר לנדאו, אלי יית־הרצליה,

 ות־ שוטרת בהעלבת חשד על אלה מים
 להמשיך יכול לא יורשע, ואם קיפתה,

בהר וראש־עירייה כחבר־מועצה לכהן
 היא נחקר הוא שעליה העבירה צליה.
 מי החוק ולפי קלון, עימה שיש עבירה

אינו קלון עימה שיש בעבירה שהורשע

 בחופשת־סקי שהו הזמן יתר במשך כשבוע. נעדרו ורעייתו רביו אולם
 על- לשם הוזמנו הם בעולם. מהיקרות בשווייץ, גשטאד, בעיירת־הסקי

במקום. בית להם שיש מאמריקה, חברים ידי

לנדאו ראש־עירייה
שנטרח לתקיפת חשד

מקו רשות כחבר או כראש לכהן יכול
 משמואל נבצר זה חוק בגלל מית.

 בעיר- ולכהן להמשיך המנוח רמטמן
יית־רחובות.

 סבורים לנושא המקורבים גורמים
 המישטרה את לשכנע יצליח לנדאו כי

כתב־אישום. להגיש שלא והפרקליטות
 הממונה־על־המחוז התלונן בזמנו

 תל־אביב, עיריית ראש נגד בתל־אביב
וב שרץ, לו שקרא על להט, שלמה
 לגרום להט הצליח מרובים מאמצים
 מר היתה שאילו — התלונה לביטול

להדחתו. לגרום עלולה היתה גשת,

שניצר נשיא
בהגה חבלנת

 באחרונה שהורחקו ביהלומנים חושדת
 קשרים להם יש ואשר מבניין־הבורסה,

התחתון. העולם עם

- סבקטוו
מעורה מותחן

 פרנקל שלמה הכלכלי הפרשן
 בשם מותחן לאור אלה בימים הוציא

 ה־ עצורה. בנשימה הנקרא ספקטזר,
 שיקרית עלילת־רצח על הוא מותחן

שק מאירועים הלקוחה המוסד, בצמרת
בישראל. רו

 הומור, קורט עם היטב, כתוב הספר
 בבר בשבת (רצחלבתיה כי ומראה

 במותח־ רציני מתחרה נוסף גור קר)
נים.

ניר עמירס בהלוויית רבין ולאה יצחק
שנו״ץ בנשטאד, חופשת־סק׳

 ורקד: דרת
דיווח לחייב

רביו? היה היכן
 יצא רבין יצחק כי פורסם )1.3.89( הזה בהעולם תשקיף במדור
 סיריל של פנייה אחרי ורק בז־נבה, הקיימת הקרן מסעם להרצאה
ן, י טי בלונדון. גם להרצאה לבוא גאות באנגליה, הקיימת הקרן מראשי ס

 1על עולה והמחיר פרסיים, משקיעים
דולר. מיליון ארבעה

| מלו־ את רבה בהצלחה מנהל מיזרחי
 של; בתפוסה באילת, שנלמית, גני נו,

 1 מד מאושרת לא גירסה .90ל־* מעל
 לש־! הבעלים ססושדו, אלי כי סרת
 מיזרחי! עם שותף סונסטה, של עבר

 שותפים השניים היו בעבר ברכישה.
באילת. בעיסקי־בנייה

בפרו גם מעורבים ופפושדו מיזרחי
באי המפוארת אוניית־ההימורים ייקט
 ן מיס־ עם יחד טיסונה, יוסי היזם, לת.
 דולר כמיליון השקיע משקיעים, פר

שת אוניית־נוסעים, ובשיפוץ ברכישה
 בעלת! היא האונייה צף. לקזינו הפוך

 ׳ בה להמר לבאים איש. 400 של תכולה
 וגני סונסטה של שרותי־האירוח יוצעו

שולמית.

משגיח■
ת רו ש כ ה

ם קי ד בו
אשפה

 משגיחי־כשרות של שיטות־הפיקוח
 מיפי בעל של מישפטו במהלך נחשפו

 1שיל־ נגד בחט, משה פיקנטי. על
 ניסה! מס־ההכנסה מס־ההכנסה. טונות

 המ־| החברה, סיפרי אמיתות את לערער
 כי בטענה סלטים, השאר, בין ייצרת,
שהצ מכפי סלטים יותר ומכרה ייצרה
הירה.

 פרקליט העלה זו טענה לסתור כדי
 את ויינרוט, יעקב הד׳ר פיקנטי,

במיפעל. משגיחי-הכשרות
 אנושות, החולה מהם, אחד חקירת
 הגין אריה השופט בביתו. התנהלה

 לדירת בית־המישפט כבודת עם בא
 כמויות כי העידו המשגיחים המשגיח.
 היו הסלטים לעשיית שהכשירו הביצים
בספרים. המוצהרות לכמויות תואמות

 ייתכן כי לטעון ניסתה התובעת
 בשעות־הלילה, ביצים שובר והמיפעל

זאת. רואים המשגיחים אין כאשר
הו על־פי כי המשגיחים סיפרו אז
 קבוע באופן בודקים הם הרבנות ראת

 המיפ־ של פחי־האשפה את ושיטתי
כאלה... מעשים למנוע כדי עלים,

 ניכוי־מס נעשה ההכנסות מכל כאשר
במקור.

הכנ בעלי על־ידי שיינתן דו״ח •
 נוספת והכנסה ממשכורת, עיקרית סה

משכר. שלא
 הנהוגה המלאה במתכונת ח״ח •
 מתאים שלא מי על״ידי שיינתן כיום,

הקודמים. הסוגים לשלושת
להכ ניתן זו בדרך רק ורקר, לדעת

 אלפי מאות למעגל־המצהירים ניס
 להגיש נדרשו לא היום שעד מפרנסים,

ביש שיש ייתכן לא לדבריו, דו״חות.
 כמיס־ בעלי־הכנסות, אלף 350 רק ראל
במס־ההכנסה. כיום התיקים פר
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