
בזיתים ליטבול
 מקורי מעדן

״תלמה״ של דיג בסדרת
 בסדרת חדש מטבל לשוק הוציאה ״תלמה״

 זיתים. המכיל דיס והפעם - שלה ה״דיפים״
 ע״ג מומלץ ובמרכיביו בטעמו מקורי המטבל,
 להכנה ״תלמה״) של המרהיבה(במסורת האריזה
 רזות. לבנות,'גם גבינות מיונז, משמנת,
 מומלץ ״דיפ־זיתים״, החדש, הפיקנטי המטבל
 בצנוניות, מקושט לחם, או ״פתיתי; על למריחה

 פטרוזיליה. ועלי שחורים זיתים
 חצאי החדש במטבל למלא ממליצה ״תלמה״
 עגבניות. או מלפפונים מיובשים, שזיפים משמש,
 פיצות. לטיבול גם מומלץ

בתיאבון.

בארץ בסוגו ראשון דוגמניות קורס

 תמירה נאה, את .אם
 תוססת נערה ופוטוגנית
 אתגרים ■המבקשת
 במקצוע להשתלב .ביכולתך

ומלהיב זוהר

בהדרכת
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מאואש שחנה
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 דיזנגוף רח׳ והרשמה פרטים ^
298256 ת״א,טל.75*י

והיופי החן טיפוח *
איפור *
סץ הליכות * מו וני

 בהצלחה המסיימות
 בתצוגות להשתלב תוכלנה
משרדנו שעורך פרסום וצילומי

יכלול הקורס
מסלול דוגמנות *
נכונה יציבה *
צילום דוגמנות *

שקופה חולצה
אב אחרת״ ״קצת בפ
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 מצוימים בתנאים
 בערב: 9.00מ־ קל.

03־838320

ה ל ו ש
 מלאכותיות ציפורניים השתלת
 בידיים — אמריקאית בשיטה

ריסים. השתלת וכן ברגליים וגם

 89 גיורג׳ המלך תל־אביב,
295318—284919 טל.

בטלפון מודעות
ם לכל 5^־ העתוני
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במקום חופשית חניה - תשלום ללא ת.ר. שרות
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ו גנירול אבן רצון! 20.00 - 7.30 פתוח ת״א, סו
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חמחרים
שה קיצוץ אפסים שלו
ף ל ח סול) הקיים המטבע 4 הו )

 במטבע הדרום־אמריקאית פרו של
 שיהיה בערו), שקל 110(אינטי חדש,
 החלפת ישנים. סול 1000 כנגד שקול

 האינפלציה שיעור שבה בפרו, המטבע
 רק לא מקצצת ,111* הוא השנתי
 חשבונית, מכל סופיים אפסים שלושה

 אל־השמש אינטי, את מנציחה גם אלא
 בפרו ששלטה האינקה, קיסרות של

.16ה־ במאה הספרדי הכיבוש שלפני

שי רב א 1800ל־ ר
ר ח ב איר בירת בדאבלין, 4 נ

 לרב ,28 מירווייס, יואל הרב לנד,
 מדינת יהודי 1800 קהילת של הראשי

ליד מירווייס, הירוק. האי  דרום־אפ־ י
 הצעיר הראשי לרב בכך נעשה ריקה,
מקומו את שתפש אחרי בעולם, ביותר

סד מן לכנסת המו

 הרב של רוזן(לא־קרוב דויד הרב של
 משה הרב רומניה, יהודי של הראשי

 אחרי ארצה, החוזר ישראלי, רוזן), דויד
 כהונתו תקופת את השבוע, שסיים,

־. אירלנד יהודי של הראשי כרבם
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16,000ד־ מפכ״ד
ה נ  שירות שנות 33 אחרי ^ מו
ה המפקח־הכללי לתפקיד במשטרה,

 אלף 16 על ישראל, מישטרת של בא
 .56 קראום, דויד ניצב שוטריה,
 מחנה־ריכוז, וניצול צ׳כיה יליד קראום,

 ואופי כסייר במישטרה דרכו את החל
 כראש לשמש מכן, לאחר והספיק, נוען

 אגף־המיבצעים, ראש אגף־המינהלה,
 למיש־ בית־הדין נשיא המפכ״ל, סגן

 מחוז מפקד — הנוכחי ובתפקידו מעת
תל־אביב.

ר רי מדינות לחמש שג
♦ חוג ר62יום־הולרתוה־ נ ׳ ׳ ו לי  ש

ליד הילל, שלמה הכנסת,  בגדאד, י
 חבר לשעבר .הילל,7 בגיל ארצה שעלה
 המוסד ואיש מיכאל) (מעגן קיבוץ

 מעיראק יהודים בהעלאת (שהתמחה
 ה־ אחד 30 בגיל היה וממצריים),

 הכנסת(מט־ של ביותר הצעירים ח״כיס
 הילל שימש מכן לאחר עמ״מפא״י).

 רבות אפריקאיות במדינות כשגריר
 העילית, וולטה השנהב, חוף (גיניאה,

 שמונה כמעט ובמשך ודאהומיי) ניג׳ר
שר־מישטרה. שנים

 היתה זאת בצה״ל. פעיל שירות בעת
קיב אשר פלמ׳׳חאית, לביטוב, זוהרה

 בארצות- התעופתית הכשרתה את לה
 מטוסה התרסק כאשר ושנפלה, הברית,

 בדרך בשער־הגיא, טיסת־סיור בעת
 לביטוב־האם .1948 בקיץ לירושלים,

מ לביטוב, יהודה של אלמנתו היא
 המשק ומאנשי קריית־ענבים מייסדי

 אשר הסנה) (תנובה, ההסתדרות של
 בנק- של מניות ,20ה־ בשנות מכר,

 בשנות ויזם, פולין ליהודי הפועלים
הצמודות. קופות־הגמל רעיון את ,40ה־

• • •

הבכיר הקצין מות
 של כתוצאה מפצעיו, 4 נפטר
 אלוף־ ׳38 בגיל בלבנון, מיטען־צד
אל אברהם(״ממושי״) מישנה

 הבכיר והקצין עוצבה מפקד סגן דן,
 מאז בלבנון שנפל צה״ל, של ביותר

 בקיץ אדם, יקותיאל אלוף שנהרג
ליד אלרן, .1982  ברא־ שגדל רומניה י

 מומי־ שם על בכינויו זכה שון־לציון,
שי גיבור שאולי,  (הספר פנפילוב, אנ
 של וחישולה אימונה על המספר הרוסי,
 ואשר השניה, במילחמת־העולם חטיבה
 של לדורות ותומים כאורים שימש
 צנחן היה אלרן וצה״ל). פלמ״ח אנשי

 לביירות (הפשיטה רב־מעללים
 הסינית החווה על הקרב ;1972ב־
 תחביבו אשר לשלושה, ואב )1973ב־

פירחי של שיקופיות״צבע צילום היה

 באי- בפני להקרין הרבה שאותן הארץ,
בזיכרון־יעקוב. ביתו

• • •

הכלים 419 חושף
 ,78 בגיל במרחביה, 4 נפטר

ליד ארכיאולוג בר־אדון, פסח פו י
הלי בספרי שנודע לין, תיו(באו כרונו  זי

ר ב ד  חייו על הצאן) עדרי בין מי
 בעמק הבדווים שיבטי בין כרועה״צאן

 בר־אדון, .30ה־ שנות של בית־שאן
 אל־עזיז עבד לשם הבדווים אצל שזכה

 כבשים, שתי של שנתית (ולמשכורת
 וע־ — רמוי־שימלה מלבוש תיוב,

 סולל־כבישים לכן קודם היה באיה),
 ההגנה איש מכן ולאחר בתל־אביב,

 אשר האיש דבר, של ובסופו וההעפלה
 אחרי הכינרת, שליד בבית־ירח גילה
מבוצ כנענית עיר חפירות, שנות שש
 היוו אשר לחפירות פנה מכן לאחר רת.
 הארכיאולוגית הקאריירה גולת את

 שבהן יהודה, במידבר החפירות שלו:
 של מטמון במערה, השאר, בין גילה,
קדומים. ושנהב נחושת כלי 429

קראום מיועד מסכ״ל
הדין האופנוע מן ת־ לבי

היחידה הטייסת אם
 יום־הולדתה בירושלים, 4 נחוג

 של אמה לביטוב, זיתה של 85ה־
נפלה אשר והיחידה, הראשונה, הטייסת

שראלי •קשר ת אחר י  לרבנו
 אביל זה היה באירלנד: הראשית

 לימים, שהיה מי המדינה, נשיא של
 ארץ- של האשכנזי הראשי רנה

 הרצת, הלה אייזיק הרב ישראל,
 מילחמזת־ שתי בין שימש אשר

אירלנד. של הראשי כרבה העולם

ש הכלכלן הטקס כאי
 אחר חודש בירושלים, 4 נפטר

 גלבוע, אברהם ,79ה־ יום־הולדתו
 מישרד־ה־ של ראש־הטקס שהיה מי

ליד כלכלן גלבוע, חוץ. ה ז׳גבה י
 מילחמת־העולם בימי היה שווייצית,

 הבינלאומיים הקשרים מחלקת איש
ובל בסוריה (ושליחה ההסתדרות של

 שהחל לפני המדינה, הקמת אחרי בנון).
 קונסול היה הטקס, בתחומי לטפל

ובליסבון. באיסטנבול בפאריס, ישראל

2474 הזה העולם34


