
 אץ געמת של בבו״ן
ווים11אוזה לגברים בית־שיבווש

למדי עדין במצב הלאומי הביטוח סמנכ״ל את העמיד
 מפיק רובין, אבשלום |■

 גם נענה הילדים שירי פסטיבל
נזק ילדים של לזעקתם הוא
 שילון, שזהבה אחרי קים.

שי יגאל הבמאי של רעייתו
ל במוסד פעילה שהיא לון,

 תל- בעיריית כאלה ילדים
 וביקשה אליו טילפנה אביב,
הפס למופע הזמנות 90 ממנו

 היא כי רוביו לה הודיע טיבל׳
ו הילדים, את להביא יכולה

 מקומות־ישי־ להם יסדר הוא
 הילדים, את הביאה היא בה.
 התרבות להיכל הוכנסו והם
פג שם כניסת־האמנים. דרך
 אמני- כל את לשימחתם, שו,

הישראליים. הזמר
■ היהלו בורסת נשיא |

 כי סיפר שניצר, משה מים,
 עברה כאשר שבועיים, לפני

 הוא החדש, לבניינה הבורסה
 דלת- על יחרוט שמישהו רצה

 שמו. את במישרדו הזכוכית
 לבעל־המלאכה פנה כאשר

 עבודה עבור לשלם התבקש
 שניצר שקלים. אלף 50 זו

 השיג ולבסוף המחיר, מן נדהם
או את לו שעשה בעל־מלאכה

 שקלים. 3500ב־ העבודה תה
או שסידרו חושב עדיין ״אני
 המחירים נקבעים כך אם תי.

 לנו שיש פלא לא אז כאן,
 את שאלתי כזו! אינפלציה

 הולך הוא אם בעל־המלאכה
ב קטנים יהלומים לי לשבץ
 גם — כן אם ואפילו שלט,

 כך כל עולה היה לא זה
!״הרבה

 ממינויו שמרוצה מי 8!
 זזייג אלכסנדר של הצפוי

ה־ הוא האמריקאי כשר־ההוץ
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 נער. של דמותו את לגלם עליה שם ״ינטל״, במחזה לשחק חילה
 ״אני נוגה. במצב־רוח כשהיא בתל״אביב במסיבה נראתה השבוע

 במצב לבלות לי וקשה מאוד, עייפה רק אני במיוחד. עצובה לא
השח תגלם בתיאטרון, -מגלמת שהיא התפקיד את אמרה. כזה,״
ותפיק. תביים גם שאותו בסרט בקולנוע, סטרייסנד ברברה קנית

 מן להיפטר מנסה הוא שנה
מצ ואינו שלו, היקי המיבטא

 למכון הוזמנתי ״כאשר ליח.
ביש גרמניה בשגרירות גיוזה
ה השגריר את שמעתי ראל,

 מדבר שיץ ?!לאוס גרמני
 מיבטא, מכל נקייה עברית

 הצליח כיצד אותו ושאלתי
 עזר לא הוא אך זאת. לעשות

 נוסחת- לו שאין לי ואמר לי,
הפרו סיפר זה,״ בעניין קסם

פסור.
 גבעתיים, עיריית ראש ;81

 את שוכח אינו ירון, יצחק
 עכשיו והנהיג כמורה, עברו

 כבתי- הערבית השפה לימודי
 כלימודי־הי- בגבעתיים הספר

 ברית־ לכרות החליט הוא בה.
 מושב עם דווקא ערים־תאומות

וגב כפר־קאסם בארץ. ערבי
 ראו־ ערים מעכשיו הן עתיים
 עם כרת הברית את מות.

הער הכפר של ראש־המועצה
 בעייד אל־רחים. עבד בי,

הת הערבים עם קשריו בות
ער בעצמו ללמוד ירון חיל

בית.
 נקלע בלתי-נעים למצב 8!

 לביטוח־לאומי, המוסד סמנכ״ל
לפ בא הוא ערד. ישראל

 של קיצבאות בענייני גישה
וב נעמת, במישרדי אלמנות

,לשירו נזקק הישיבה אמצע
 שעה רבע ששוטט אחרי תים.

 שירותים יש כי גילה בבניין
 לישיבה חזר הוא לנשים. רק

 סיפרו ואז מצוקתו, על וסיפר
 נעמת ובבניין מאחר כיי לו

 חדר- בוטל נשים, רק נמצאות
ל שהפך לגברים, חשירותים

 זו כי טען הסמנכ״ל מחסן.
והוב הגברים, לרעת אפלייה

 הקרובים בימים כי לו טח
 חדר־שירותים מחדש יתקינו

 גפר למען רק ולוא לגברים,
בבניין. להימצא העשוי אחד

 מרחב במישטרת כחוקרת רתת
ח•

 לשחקנית בקבלודפנים 81
ב פיקון, מולי האמריקאית

 ארצות־הברית שגריר של ביתו
 לואיס, סמואל בישראל,

 בירך נרות־חנוכה. הודלקו
 הסופר טהורה בעברית עליהן

 על (המרד ה,רמן האמריקאי
 בביקור הנמצא דוק, חקיין)

 בירכה שפיקון אחרי בישראל.
ובאנג באידיש המוזמנים את

 ״הבנתי לואיס: לה אמר לית,
 ואת שלו האידיש רוב את
 פי- לו השיבה האנגלית.״ כל

 זמן הרבה כל־כד ״אחרי קון:
 יהיה שזה הזמן הגיע בישראל,
להיפר.״

 של שמישפחתו בעוד 8׳
בעי נמצאת פרם שימעון ה״כ

 מיש- ההתמודדות, של צומה
 (״גי- גדשון אחיו, של פחתו
 בענייני עסוקה פרס, גי״)

 גיגי, הקבלן של בנו קולנוע.
 בליהוק עסוק פרס, עוזי
האה בשם החדש לסרטו צוות

 לכישלון. נידונה הראשונה בה
ה את מפיקה רותי, אחותו,

 המישפחה, של והבן־דוד סרט,
 משחק קצור, יפתח השחקן
 של לצידה בסרט ראשי תפקיד

 אלמג־ר. גידה השתקנית
 בחיפושים עתה עסוק עוזי

 שתהיה ,17 בת נערה אחרי
 לגלם עליה כי לגילה, דומה
בתה. תפקיד את בסרט

 על התלונות כל למרות 8!
 בארץ הקשה הכלכלי המצב

 יפאנית מיסעדה השבוע נפתחה
 הם בעליה בתל־אביב. חדשה

 שידאג רונן, ג׳קי המיסעדן
 עימנו״ מאמן־הכדורגל למזון,

 הכסף, את שהשקיע שפר, אל
 פרנקל, שלמה והארכיטקט

אותה. שעיצב

 בסיפרו כרמל. חזי סופר
 ג׳ים ששמו הגיבור, שגרירות,

 של דמותו על מבוסס ריף, ק
 את שעזב הייג, אגב, הייג.

 לפני נאט״ו כמפקד תפקידו
מנהי של מיפגש ערך כשנה,

 שאליו בבריסל, יהודיים גים
 חזי ישראליים. כמה הגיעו
הצר בשפה סיפרו את שלח

 לא עדיין אך להייג, פתית
תגובה. קיבל

אי שאלות בתוכנית 8'
 סיפר צה״ל גלי של שיות

ה ילד, יהודה הפרופסור
ב צבאית להיסטוריה מומחה

למרא תל־אביב, אוניברסיטת
40 שכבר אגמון ישקג יין

 ני- קצינת־השוטרות, }■
אמ שדמי, נעמי צב-מישנד,

דנציג: לאיתן בראיון רה
 ה־ מצליחה חקירה ״בנושאי

 היה לא שהגבר במקום אשה
 להוציא יכולה אשה מצליח.

הת לא שהוא מה כל מגבר
בחקי דווקא ולאו לומר, כוון

המש־ י בת יש לנעמי רה.״

1|חד 1 לצידו ״הנבחר״. בסרט הראשי התפקיד את משחק האמריקאי, השחקן ך1
בניו־יורק. המתגוררת תימניה ,שחקנית לוי, אתי הישראלית משחקת 111

 בלילה, עליו וחולמת שלו גדולה מעריצה שהיא לו וסיפרה לוי אתי אליו ניגשה כאשר
 סכס, על הוא שלך החלום אם אך אותן. איכזבתי שלא מקווה ״אני :השחקן לה ענה
דתי. יהודי אב של בתפקיד בסרט משחק שטייגר בכושר.״ לא שאני שתדעי רצוי

 כרמליטה את
 אישי למשקה

 בסגנון העשוי
 שלכם,לאנשים

 אוהבים. שאתם
 והגישו שתו

 סנגריה כרמליטה
 חם,לבד, או קר

 במסיבה בזוגות,
מקום. ובכל

פונש מ־מליטה
 בסיר הכרמליטה את חממו

 הדר פרי פלחי שמוק,הוסיפו
 וקינמון השונה טבשי.פירות

 הטשם. לפי
 קר כרמליטה

 קרח, קוביות לכרמליטה הוסיפו
 אחר. הדר פרי או לימון. פלחי
 וקינמון שץ, תפוחי פלחי
הטשם. לפי
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