
 כרמליטה את
 אישי למשקה
 בסגנון העשוי

 שלכם,לאנשים
 אוהבים. שאתם

 והגישו שתו
 סנגריה ברמליטה

 לבה חם, קראו
 במסיבה בזוגות,

מקום. ובכל
נש1פ כרמליטה

 בסיר הכרמליטה את חממו
 הדר □ר׳ פלחי הוסיפו טנזוק.
 וקינמון העונה פירות טבעי.

הטעם. לפי
 קר ברמליטה

 קרח. קוביות לכרמליטה הוסיפו
 אחר. הדר פרי או לימון, פלחי
 וקינמון עץ. תפוחי פלחי
הטעם. לפי

ללדת. מדת1ע ואשת! ן1י1לה נכנס חקן11וו1
הכדורגל ממישווק ליהנות לקצין הפריע גראנט ולו

מו לשעבר, הרמטכ״ל י■
 תהליך- על דיבר גור, טה

 אנשים ״שני :וסיפר ׳השלום
 תה־ על ספרים כתבו שונים

 מהם אחד ובכל ליך־השלום,
 אותו של שונה גירסה מופיעה
 סופר כותב עכשיו אך אירוע.

 וכולנו תהליך, אותו על נוסף
 שם.״ קרה מה בדיוק יודעים

 של האחרון לספרו התכוון גור
דיין. משה ח״כ

 סי־ של היפה המזכירה 8'
 ירדנה בכנסת, עת־הליכוד

 במיסד־ להתרוצץ נוהגת מלי,
 חברי את ולגייס הכנסת רונות

 ראה שונות. להצבעות סיעתה
 המערך, סיעת יושב־ראש זאת
ב והעיר שחל, משה ח״ב

 ירדנה לנו היתה ״אילו : אנחה
 מאבד המערך יהיה לא כזאת,

!״השילטון את
התב הכלכלי המצב על 0!
רוזנ שלום העיתונאי טא

 הולך, וארידור בא ״דור : פלד
נשארת.״ לעולם והאינפלציה

 של אשתו גפן, נורית ■1
 ערכה גפן, יהונתן המשורר

 ליום־ההו־ מסיבת־הפתעה לו
 צעיף, לו סרגה היא שלו. לדת

 ה־ לנשים לבני־ברק, ונסעה
 ש־ כדי טליתות, על רוקמות

 ההקדשה את הצעיף על ירקמו
 ״לאהובי, המילים: באלה שלה

 האחרונה הראשונה, מאשתך
 צעיף מסיר גפן אין והחוקית.״

צווארו. מעל זה
■  ספר כתב גפן יהונתן |
 ג׳ודי איירה שאותו ילדים,

 ספר נקרא הספר קראום.
 בעיתון אחד. חתול על שלם

 הספרותי המבקר כתב הארץ
 על נוסף קראום, הגברת כי

 גם היא המוסיקליים, כישוריה
 שהציירת חשב המבקר ציירת.

 קראום, וזיזג הזמרת היא
 שמוליק המלחין של אשתו

קראום.
 אר- מיפאל הצייר ■1

קבו בתערוכה המשתתף גוב,
חודש בסוף שתיפתח צתית,

 לריאליזם, מחווה בשם זה,
 חייבת ישראל ממשלת כי טוען

 ילד בהיותו במצרים. טיול לו
 כדורי החקלאי בבית־הספר למד
 שתי לשלם ילד כל חייבו ואז

והב הלימודים, תמורת לירות
הלי גמר עם כי לכולם טיחו

 לארץ לטיול יסעו הם מודים
 מילחמת־ פרצה אז אך היאור.

 לא היום ועד ומאז העצמאות,
נסע.

תע באותה נוסף צייר 8!
 את התנה וייס, אריה רוכה,

ש בכך בתערוכה השתתפותו
 .11ה־ ביום תיפתח לא היא
 עבורי. טוב לא תאריך ״זה
 תערוכה לי היתד, 1979ב־

 תל־אביב, במוסיאון קבוצתית
 מארס. בחודש 11ב־ שנפתחה

 תערוכה לי היתד, 1980ב-
 ,11ב־ נפתחה כן שגם בלונדון,

 בכל בארץ. תערוכה כך ואחר
 שלי, עבודות נגנבו מהן אחת
 תערוכה לפתוח מסרב אני מאז

 נפתחה התערוכה זה.״ בתאריך
בחודש. 21ב־
 תל-אביבית במיסעדה ■1

 מנפרד הפיצות, מלך ישבו
 מנוסי. דירי והעיתונאי כץ,

 עומד הוא כי כץ סיפר כאשר
 חנויות של רשת בארץ להקים

עו והוא המבורגרים, למימכר
 כלומר סם, אנקל לה לקרוא מד

 לשנות. דידי לו הציע סם, הדוד
 ל־ או כץ לאנקל לשם את

ריס סמבורג
 התקיימה שעבר בשבוע י!■

אז בתל־יאביב צוותא במועדון
 קיפ־ קלוד לפנטומימאי כרה

שבועות לפני שנפטר ניס,

 קיפ־ בארצות־הברית. אחדים
ביש רבות שנים שהופיע נים,

 קצר סרט בזמנו עשה ראל,
שהוק ובתו, אשתו בהשתתפות

באזכרה. רן
 דג־ איתן עם בראיון ■
לניא־ שלמה ד״ר אמר ציג
הקרדיולו המחלקה מנהל דו,
 אינילוב בבית־החולים גית

במח ״הרופאים :׳בתל־אביב

 שמתים טוענים אינם שלי לקה
 לנו חסר זה רק קשה. מעבודה

בארץ.״ למוסר־העבודה כיום

 אמר ערב־ראיונות באותו ■1
 סידרת- מפיק ליוסי], יגאל

 ״רבים : האש עמוד הטלוויזיה
 אותי שאלו בטלוויזיה מחברי
 מה האחרונות השנים בחמש

 : להם השבתי ואני עושה, אני
ציונות.״

 לו־ של אשתו אילנה, ■
 שהעדיפה עורכת־דין, היא סין,

 האחרונות בשנים להתמסר
 היא ילדיה. ארבעת לגידול
 הם 12ה־ בן בנם שעם סיפרה
שבוע. מדי בסיידרה צופים

 הילדים, עם בבית שאני ״מאז
אמרה. לרופאה,״ כימעט הפכתי

 נפתלי כור, מנכ״ל ■1
ל מועמד שהוא בלומנטל,

 ׳בממשלת שר־האוצר תפקיד
 כדאי לא אם נשאל המערך,

 חברי־הכנסת מיספר את לקצץ
 מעטים הכי בלאו כי ,60ל־

 השיב לישיבות. באים מהם
הקיצוצים ״ברשימת :בלומנטל

 ארוכה, היא הרשימה בכנסת,
 הדבר שזה בטוח איני אך

 לקצץ.״ שצריך דווקא הראשון
 חבר שגיא, גירעון הגיב

ההסתד של המרכזת הוועדה
 הארוך התור פי ״על : רות
 צריך לכנסת המועמדים של

 מיספרם את להכפיל דווקא
."240ל־

 מזכ״ל עם יצא שגיא ■
 משד, ירוחם ההסתדרות,

 כדי תל־אביב, ברחובות לסיור
 של שלטי־ד,תעמולה את לראות
להס הבחירות לקראת המערך
 ראו הם הסינרמה ליד תדרות.

 ולידו המערך, של גדול פלקט
:המציין הליכוד של פלקט

ב החזק האיש לוי, ״דויד
 זה לפלקט מתחת הסתדרות״.

 לוי, ״דויד :בכתב־יוד כתוב
 הפועל את חזק הדופק האיש

 ״האם : משל שאל בהסתדרות״.
ה של החדשה הסיסמה זו

״ ? ליכוד
■ הבנ איגוד יושב־ראש |
הלפרין, אשר ד״ר קים,

בנק שמנכ״ל מכך מאושר

לוינסון, יעקב הפועלים,
שר לתפקיד מועמד אינו שוב

כש המערך. בממשלת ד,אוצר
 ״תפקיד : השיב כך, על נשאל

 כמו לא זה שריה,אוצר של
 להוריד שם שאפשר בבנק,

פקודות.״
המת הוויכוח במיסגרת 81

 וחברת מישרד־הפנים בין נהל
 הפחם פריקת אופן על החשמל
 י,מחי, אדר נשלח ומקומו,

 בצר,״ל, בכיר מפקד שהיה מי
 משם להביא כדי לחוץ־לארץ,

 את המאשרים סרטי־הסבריה
 שלפיה מישרד־הפנים, עמדת
 קמחי האוויר. את מזהם הפחם

לדבריו ריקות. בידיים חזר

 במחית שיחקה 1959ב־ ובסרטים. הבמה על מאוד עסוקה השחקניתארמגור גילה
 תפקידו שאת במריוס, מאוהבת שהיתה פני, של תפקידה את ״מריוס״

 בסירטו זיוה, אשתו בתפקיד הפעם לוי, של לזרועותיו גילה חזרה אלה בימים לוי. אורי השחקן שיחק
 עם נשיקה סצינת לה היתה שב״מריוס״ כשם לכישלון״. נידונה ראשונה ״אהבה פרס, עוזי של החדש

שנים. בכמה השניים התבגרו הבימתית הסצינה שמאז אלא (למטה). בסרט גם כן (למעלה) אורי
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