
 מס יגבה חולון עיריית ראש
בחולון שייקבר תל־אביבי מכל

עיריית שראש אחרי 0'
 ״)׳(״צ׳יצ שלמה תל־אביב,

 תעודת־תו־ לתת הציע להט,
 בלבד, תל־אביב לתושבי שב

חולון, עיריית ראש התלוצץ
 ליי- ״אנחנו אילץ: פינחס

 תל- תושב כל על מס בה
בחולון!״ שייקבר אביבי

ביש גרמניה שגריר 0!
מסיים שיץ, קלאוס ראל
 וחוזר בישראל תפקידו את

לה עומד הוא שם לגרמניה,
 רשות־שידור של מנכ״ל יות

 מסיבת־הפרידה את ממשלתית.
 בתו, לו ערכה הראשונה

 כאי- הלומדת כריסטיאנה,
 בירושלים, העברית ניברסיטה

 ישי־א- חברה עם והמתגוררת
הע בעיר היהודי ברובע לית

נוכ במסיבה בירושלים. תיקה
 ממישרד בכירים פקידים חו

 ממישרד־החוץ ראש־הממשלה,
ביש הזרים השגרירים ומכל
הרא הפעם זו שביקרו ראל,
 במסיבה העתיקה בעיר שונה

פרטית.
■  מדוע התגלה עתה רק י
 מתווך- שבועיים לפני הופיע

 מונ־ דויד הירושלמי הדירות
 שעה בתוכנית־הטלוויזיה שיין
 לא אך פאר, מני של טובת
 שהקטע מסתבר מילה. דיבר

 התחכם מני נגנז. מונשיין של
בת אותו ושאל מונשיין עם

 אתה לי, ״תגיד :השיחה חילת
 מונשיין לו ענה תל־אביבי?״

אידיוט!״ בעצמך ״אתה מיד:
 בחודש נולדה למונשיין ■
 מאיה. בשם שניה, בת שעבר
ה בחודש 3ב־ נולדה מאיה

אחר־הצהריים, 3 בשעה שלישי

 ״חקירה ששמה ״הבימה" של החדשה בהצגה ראשי בתפקיד משחק
1111 11 *1 -1 הצגת־הבכורה בתום מפוקפק״• אנארכיסט של מותו בעניין חוזרת >11 1
 הכינו הם ההצגה. ביום שנה 50 לו מלאת לרגל יום־הולדת משיבת וערכו חבריו״להצגה אותו הפתיעו

זוהר. מרים השחקנית :לידו בתמונה, בקרם. קישטוה אלא נרות עליה שמו לא אך יום־הולדת, עוגת לו

ב תעשייתי למיפעל 0:
מר שחם, יצחק בא רמלה

 במיפלגת־ מטה־האירועים כז
 שחקני של צוות עם העבודה,

 הדומה שחם, במת־הקיבוץ.
 טופוד, חיים לשחקן מאוד
ה כל בואו. עם סערה עורר

הגיע שטופול חשבו פועלים

 מיפלגת־חרפה־ — מח״ל של
לאומית.

אמר חריש מיכה 0!
 :ועדי־עובד־ם עם בפגישה
ונ יותר חזק אולי לוי ״דויד

 אד משל, מירוחם יותר אה
 מר בבחירת עוסקים לא אנו

איגרות.״ בתחרות ולא ישראל,

 דנ־ איתן עם בראיון 0!
 מזכ״ל מקום ממלא סיפר ציג

 קיסר: ישראל ההסתדרות,
 אני וחצי 5 בשעה בוקר ״בכל
 את ומוציא טניס לשחק הולך

 בטנים, הכדור• על העצבים
 וניהול עבודה בסיכסוכי כמו

קור־רוח.״ דרוש משא־ומתן,

 בלונדית לפאה נזקקה השחקניתברגר פנינה
מש היא בה החדשה, ההצגה עבור

 החנויות בין הסתובבה לבני״ברק, נסעה הג׳ינג׳ית פנינה תתפת•
 החנות בעלת בלונד. בצבע פאה וביקשה מהן לאחת נכנסה ולבסוף
 וששמה שחקנית, היא כי השיבה והיא לעיסוקה, אותה שאלה
 ושהיא רוזנבלום, פנינה שזוהי מיד החליטה בעלת־החנות פנינה.

 וכולן לשכנותיה, כך על סיפרה היא בתשובה. לחזור החליטה
חדשה. כחוזרת־בתשובה עצות לפנינה לתת והתחילו לחנות נכנסו

 300ו־ קילוגרמים 3 שקלה
 הזהות תעודת ומיספר גרם,
.333 בספרות הסתיים שלה

 נולד שעבר בשבוע 0;
חל רפיק לכתב־הטלוויזיה

 על לרפיק כשנודע בן. בי
להו צריך ״אני אמר: הלידה

 ב־ כשנתקל !״לאשתי מיד דיע
 הוא כי הסביר מבטי־תמיהה,

 כתב את ״אשתי״ בשם מכנה
המת אנג׳ל, אבי הטלוויזיה

בירו דירה באותה עמו גורר
שלים.

 מצלמות־ה־ עם יחד למיפעל
 עד רב זמן ועבר טלוויזיה,

נרגעו. שהפועלים
 ההסתדרות, מזכ״ל 0!

 השבוע אמר ,משל, ירוחם
שה ״מה :באסיפת־בחירות

 איש לא זה צריכה הסתדרות
שינ בן־אדם פשוט אלא חזק,
 אלא מצ׳יסטה לא אותה. היג

מנץ׳.״ פשוט

 גרוסמן חייל,ה ח״כ 0
התיבות ראשי מהם הסבירה

 לבוא עומד הנודע, האנגלי הזמר,ץ י ןלי דשנו
 במיבצע״ההתרמה להשתתף כדי ארצה

האמר עם שלו בחוזה ולסיבוב־הופעות• ״טלתרום״ הטלוויזיה, של
כל לפני :הבאים הדברים את הזמר קבע הישראליים גנים

 שתי חי, סלט שלו בחדר״ההלבשה למצוא רוצה הוא קונצרט
 שני תה, מינרלים, מים עם בקבוקים שני פירות, גבינות, פלטות

 דונובן בירה. בקבוקי 12ו- לבן יין בקבוקי שני אדום, יין בקבוקי
 מביא הוא כי הודיע עוד נגנים. שישה של צוות עם לכאן יבוא
 עימו מביא הוא שלו. ההופעה בעת יושב הוא שעליו כיסא, עימו
 להופיע. החל מאז בעולם מקום בכל הופעה לכל הזה הכיסא את

הסדר. בליל אותו לארח שיסכים קיבוץ אמרגניו מחפשים עכשיו

ת טה א  ברמלי
שקה שי למ  אי

שוי  בסגנון הע
ם שי  שלכם,לאנ

 אוהבים. שאתם
שו שתו  והגי

טה  סנגריה כרמלי
או ר  לבד, חם, ק

 במסיבה בזוגות,
מקום. ובכל

 פונש כרמליטה
 בסיר הכרמליטה את חממו

 הדר פרי פלחי שמוק,הוסיפו
 וקינמון הסונה ת1טבסי.פיר

הטעם. לפי
קר כרמליטה

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