
 ישראל מדינת
החקלאות משרד

 המחירים לוח להלן
המוסכם

5.12.75 - 30.11.57ל־
 הסופרסל של השרשרת בחנויות ההוזלות במסגרת

למבצע. שהצטרפו פרטיות וחנויות והסופרמרקט

ח ו ק ר ■

לצרכן
לק״ג

1

ל״י 3.95 מעולות עגבניות
99 2.05 גזר
99 1.45 חצילים

99 1.45 לבן כרוב
99 1.80 כרובית
99 1.45 קליפורניה פלפל
99 1.80 חנוכה לקראת מבצע — בתפזורת תפוא״ד
99 2.25 ארוזים תפוא״ד
99 1.95 מעולה מסוג יבש בצל
99 2.20 ק״ג 2 של בשקיות ארה יבש כצל

ח 1 ר ■ פ
99 3.80 6 גודל אלכסנדר גרנד תפוחים
99 4.65 64< גודל אלכסנדר גרנד תפוחים
99 4.35 6 גודל עמק — זהוב תפוחים
99 4.95 6.5 גודל עמק — זהוב תפוחים
99 4.25 בננות
99 2.05 שונים ממינים תפוזים
99 1.80 אשכוליות
99 2.90 לימונים

ת ו פ ו ע
שקופות בשקיות קפואים פטמים

99 11.00 העוף) ק״ג 1.4 (עד 1 גודל
99 10.00 העוף) ק״ג 1.6 (עד 2 גודל
99 9.00 העוף) ק״ג 1.6ל־ (מעל 3 גודל

ה לחנוכ ה מבצע מיוחד הוזל
99 15.00 כמגשים הודו תחתון
99 13.00 בשקיות הודיות שוקיים
99 14.00 בשקיות הודיות ירכיים

□ י ג ד
99 9.50 בשקיות ארוז צעיר בקלה

מדגים עשוי אחיד פרוס בקלה
99 10.50 גרם 250מ־ פחות לא שמשקלם
99 8.50 כסיף

תמרורים
ג ו ח  במאי־ של 30זד יום־הולדתו • נ

ל שהשלים דיין, אפי הקולנוע־השחקן

דיין אפי
30 בן

 צרות. שד יופי סירסו צילומי את אחרונה
סופיים. בשלבי־עריכה נמצא הסרט

ג ו ח  קרוי של 18ה־ יום־ד,ולדתה . נ
 ג׳וז המנוח הנשיא של בתם מנדי, ליין
 תליין ק אונאפים. ז׳אקדין ושל קנדי

 לפי שלה יום־ההולדת מסיבת את ביטלה
 אורח״ מנהלת היא ני שטענה אמה, בקשת

 קרד שפכה קודנדלכן יום מדי. סוער חיים
 הדיילי צלם של פרצופו על ספל־מים ליין

 במקום לצלמה. שניסה הלונדוני אקספרס
 תערוכה קרוליין פתחה יום־הולדת מסיבת

פור בהם משלה, שחור־לבן צילומי 80 של
הו התערוכה המפורסמת. אימה של טרט

 טענה ז׳אקלין כי ונידח, קטן למקום עברה
מיסחריים. לצרכים מנוצלת שהיא

ה ר ח ב  בתחרות עולם״, כ״מים • נ
 וויל־ פורטו־ריקו, מיס בלונדון, שהתקיימה

 בסך פרם שקיבלה ),18( מרפד נלווה
ליש״ט. 3000

ה נ ו ו ישראל, מישטרת כדובר • מ
 סגן־ ,דצמבר חודש בתחילת לתפקידו ייכנס
 לכניסתו עד המשמש צחי, שמואל אלוף

לעיתו הקשר ענף כראש החדש לתפקידו
 הקצינים מוותיקי צר,״ל. דובר בלישכת נות

 ק-שר ענף כראש תפקידו את מילא בלישכה,
 עם רצופות. שנים שבע במשך לעיתונות

 יקבל במישטרת־ישראל לעבודה כניסתו
 של המישטרתית הדרגה את צחי סגן־אלוף

ניצב־מישנה.

ה נ ו  מישרד־המישטרה, כמבקר • מ
 עם שהועלה ),64(איתן שמואל תת־ניצב

 היה ניצב. לדרגת החדש לתפקידו כניסתו
המש בית־הדין של קבוע נשיא עתה עד

 וממלא־מקום ישראל, מישטרת של מעתי
מש הארץ, יליד שלה. הארצי המטה דובר

 ממקימי היה .1948 משית במישטרה רת
 המישמר. מפקד סגן ושימש מישמר־הגבול,

ה מטעם שנים ארבע בת בשליחות עשה
 במישרד־החוץ בינלאומי לשיתוף מחלקה
 בנושאי הדריך שם אפריקה, מארצות בכמה

ב מייוחדים לתפקידים קצין היה מישטרה.
 הוא אחיו לשלושה. ואב נשוי הארצי. מטה

ה פיקוד אלוף איתן, (״רפול״) רפאל
צפון.

ר ט פ  בתל- ממושכת מחלה אחרי • נ
ו אביב, נ הן ג החמי הכנסת חבר ),81(כ
 המאוחדת. הליברלית המיפלגה מטעם שית
 הסטודנטים לאגודת הצטרף גרמניה, יליד

האי אחד היה מישפטים. כשלמד הציוניים
 בלאו־וייס בתנועת־הנוער המרכזיים שים

 בפועל ויו״ר מזכ״ל היה לבן״). (״תכלת
אר עלה בגרמניה, הציונית ההסתדרות של
 פעילותו את העתיק המדינה, קום ועם צה

 עם איחודה אחרי הפרוגרסיבית למיפלגה
 המיפלגה במיסגרת פעל הכלליים, הציונים

 כיושב- כיהן החמישים בשנות הליברלית.
 לעובדי־המדינה. המישמעתי בית־הדין ראש

 בבית- ציבורי ומינהל חוק ענייני על הירצה
 אוניברסיטת של וכלכלה למישפט הספר

תל־אביב.

קולנוע
□,שחקג

נקניקיה שהיה הכוכב
 על לא, או שחקן הוא מיצ׳ם רוברט אם

 הוא האיש כי הטוענים גם יש ויכוח. יש כך
מוס פיקחות של עצור, כוח של היתגלמות

 מן אחד בכל ׳האצור ניסיון־חיים של ווית,
 בפניו. שנותיו 57 שחרשו הרבים הקמטים
 ה־ של מעמודי־התווך אחד שהוא בקיצור,
 צריך שהוא כפי האמיתי, הקולנועי מישחק
להיות.

 הוא שמיצ׳ם הסבורים ישנם זאת, לעומת
 לפקוח מכדי הרדום המהלך, הגולם סמל

 ויחידה אחת הבעה בעל הצורך, די עיניו
 לסרט מסרט חולף לעולם, משתנה שאינה
לע בחבריו מזלזל בשינוי, כלל חש ואינו
 ואפילו ובתפקידיו, בסרטיו מזלזל בודה,

שלו. בקאריירה
 מיצ׳ם עוררין: אין אחד דבר לגבי רק
 35כ־ מזה בסרטים מופיע הוא כוכב. הוא

 שהתעוררו השערוריות כל ולמרות שנים,
 הוא ממנו, וחזקים רבים ושחיסלו סביבו,
 כשסמים נתפס פעם בדרכו. לצעוד ממשיך

איי ורעשה, געשה כולה והוליווד ברשותו,
 קטטותיו סלח. הקהל אבל — להחרימו מו

 הבלתי-פוסקות וסצינות־השיכרות הפומביות
לאו ואשר ברבים, ידועות הן אף היו שלו,

 כביום־היוול־ עירום הופיע שבה מסיבה תה
 שהתחפש וטוען בקטשאפ כולו מרוח די,

הסי לאו, או אגדה זו אם בין — לנקניקיה
האיש. את מאפיין רק פור

 הופיע בעבר ויותר. כוגארט כמעט
 מסירטי־מיל- האפשריים, הסרטים סוגי בכל
 ג׳ו ושמו חייל של סיפורו כמו קלאסיים חמה
 (אש גזענות על המדברות לדראמות ועד

יו ירוק (הדשא קלילות מקומדיות צולבת),
אח והיום, כזר) (לא למלודראמות ועד תר)

 אני אותם, סופר (״איני סרטים כמאה רי
 נכנם הוא טוען), הוא בהם״, משחק רק

 ה־ של ביותר הניכבדים התפקידים לאחד
 מארלו, פילים של זה הקולנועית, סיפרות

 :הסרט שם הצלחתו. על לו מריעה ואמריקה
יקירתי. לך שלום

ספריו גיבור הפרטי, הבלש הוא .מארלו

ורוברט ראמפלינג שארלוט
מומחי אוסף 7 הוליווד

1996 הזה העולם42


