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 מרשימותיו
 שלמבקר
מסעדות

ה ד ע ס מ ^  הנמל ליד שוכנת |
 בתפריט. היטב מורגש והדבר 1

 הדג את להזמין העדפנו
 טריפוליטני, בנוסח החריף
 הדג האזור. בלשון חריימי

והרוטב מאד טעים היה
ליווי הדג את כיאות. חריף ■

 של לבן עבדת ביין נו ■
 ביניהם והיתה מזרחי, ■כרמל

 שתו מולי מושלמת. ■התאמה
 הוא גם בלנק, סוביניון יין0
 מזרחי. כרמל של משובח יין 1

 לכרמלי כי לציין ראוי בכלל 4
 יינות של מעולה מבחר יש 1

חן, ל שו  ולבנים. אדומים ל
ן י הי  לבשר מיועד • ;האדום ■

 מאפה, ודברי הודו ■בקר,
ן י י ה  ועוף. לדגים, - הלבן *

ן בי נציין האדומים היינות ■
■ סוביניון, את,קברנה ■  אדו

ק, תי ^ *ו ^ ■ ■ ^ ■ א י נ רי ק

יעקב יוכרו! לגיון ראשו! מיקג•

א בגין של חתנו ת רצה ל ח על לעלו שטי ה
רג האדום. בו ה לא ו ת רצ שו שהו לע ח מ ט ש ב

!ד7מו

י ,

 השלום להסכם שמתנגד ומי שר־התחנורה ||1113̂ל
נגד בממשלה הצביע אומנם מצריים עם ■1

 לכבוד המסיבות בכל מלהשתתף נמנע אינו אן בגיו, מנחם מנהיגו
מס לנדאו באחרונה. שנערכו בגין מנחם של ולכבודו השלום הסכם

 הוא בתמונה לחוד.״ ומסיבות לחוד ״פוליטיקה :בחיוך זאת ביר
בשובו. בכנסת לבגין שנערכה הפנים בקבלת אשתו עם נראה

 לאבר־ משול שחבר־כנסת לכך
 בספר ,,כתוב הגבר. של המין

 השבוע, גלס טען דברים,״
רגליו״. מבין ״מחוקק

 חיים ח״ב־הליכוד !■
ש הטענות את דחה קאופמן

 ראש־הממשלה נגד הושמעו
המצ באוזני טען שהוא על-כך

 את שבנו הם היהודים כי רים
 :קאופמן טען הפיראמידות.

 זו זה? את להסתיר ״צריך
שהיהו האחרונה הפעם היתר,

עבדו!״ דים

 אהרון שר-הדתות ■1
להת התייחס אכו־חצירא

 והצהיר השלום מעניין להבות
 במיזנון קריין־רדיו של בקול

 שלום- של ״במיקרה הכנסת:
 עולות צפירות תושמענה אמת

ויורדות.״

 נבהל אבו־חצירא אגב, 01
ה מחלקי־הסיגריות. משביתת

סיגר של כבד מעשן הוא שר
 לעשן יכול ואינו טייס, יות
כש אולם אחרת. סיגריה שום

 פרצה שבו בערב לביתו הגיע
 אשתו אותו קיבלה השביתה,
קופ 50 של קרטון כשבידיה

 בלוד, בעלת־קיוסק סיים. סאות
 שאצלה השר, של עיר־מגוריו

יד סיגריות, לקנות נוהג הוא
וה השר, של מצוקתו על עה

 המלאי כל את לביתו ביאה
שלה.

 אליעזר שר-הבריאות ■1
 שעבר בשבוע קם שוסטק

 ח״ב של שאילתא על לענות
ש מהמערך, זכאי יחזקאל

 חודשים. תשעה לפני לו הוגשה
 בארץ בעיתונות כי טען זכאי

 ידיעות התפרסמו ובחוץ־לארץ
 של בריאותו מצב אודות על

 ועל בגין, מנחם ראש־הממשלה
 זכאי ניתוח-לב. לעבור נכונותו

 אלה ידיעות אם לדעת ביקש
 שוסטק של תשובתו נכונות.
 כל אין אלה ״לידיעות היתד,:
יסוד.״

 זכאי התמרמר כאשר 01
 שכבה שלו שהשאילתא על־כך
 מענה, ללא חודשים תשעה
 פעיל: מאיר ח״כ כך על הגיב

 לדעת צריך ״במישרד־הבריאות
 נולד חודשים תשעה שאחרי
משהו.״

אפשר הקודמת בכנסת 0'

 בקא- ראש־הממשלה בפמליית
מי מתתיהו חתנו, היה מיד

כש חסיה. של בעלה לוא,
 השטיח על ומלוויו בגין עלו

 בקאהיר, בנמל־ר,תעופה האדום
 בקול שואל כשהוא מתי, נשמע

 נלך שאנחנו רוצים ״מה, רם:
יצי בטכס האדום?״ השטיח על

 הקפידו מקאהיר, בגין של אתו
 על לדרוך שלא וחסיה מתי

לצידו. הלכו אך השטיח,

בסעודה אחרונה כמנה 01

 שר־האד נשאל כאשר 0!
 היה מה ארליך, שמחה צר,

ש המיוחדת בישיבת־הממשלה
 מנחם של שובו אחרי נערכה
 :השיב הוא מקאהיר, כנין

מה לנו קרא ״ראש־הממשלד,
 שבגין לכך בהתכוונו עיתון,״

 שום הממשלה בישיבת אמר לא
ב שהופיע מה על נוסף דבר

עיתונים.

 כאשר סערה הכנסת גם 01
 מפני ביום, קוצרה שלה הפגרה

 לנאום ביקש שראש־ה,ממשלה
 בסופו התברר, כאשר לפגיה.

 לא שראש״הממשלה דבר, של
 יושב־ טען בנאומו, מאומה אמר
הכנ של ועדת־ר,כלכלה ראש
 לא ״זה :יעקוכי גד סת,
 אל" אנוור זה אשם, בגין

 לבגין נתן לא הוא סאדאת.
 המצרי, הפרלמנט בפני לנאום

העונש.״ את קיבלנו אנחנו אז

 הזרים, העיתונאים אחד 01
 לקא- במסעו בגין את שליווה

להת שלא היה יכול לא היד,
 ד,מצויץ הגופני מכושרו פעל
 הפירא- על שטיפס בגין, של

 מעלות, 46 של בחום מידות
 ענוב חליפה, לבוש כשהוא
 ב־ המשיך ואחר־כך עניבה,
 רבים. ובמרץ בכוח סיוריו

עיתונאי: אותו כך על הגיב
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 ביום אחד טכס בגין, (״לגבי
ל רמז לרופא״), עבודה חוסך

בארצות־הברית: הנפוצה סיסמה
"117̂ 3!נןק6 3 013ץ 1066נן5 1116

 ביום (״תפוח >100101: 3,ו\3"ץ
לרופא״). עבודה חוסך

פורמלי הפחות האיש 0!

 לכבוד בארמון־קובה, החגיגית
 פירות־העו- הוגשו בגין, מנחם

 ובננות. תפוזים תפוחים, :בה
 כל לפני הועמדה עימם יחד

 מים, מלאת קערית־כסף אורח
הז הדבר האצבעות. לרחיצת

ה לאיש־מעויב, כיר ש  זק, מ
 30 לפני בה נכח שהוא חווייה
 על המשא־והמתן בעת שנה,
מצ עם שביתת־הנשק הסכם
 מושל ערך אז רודוס. באי ריים
 למישלחת חגיגית סעודה האי

הוע- הפירות ועם הישראלית,

1 1  בכנסת חליכוד של הפעלתנית המזכירה *0
 מלר, יוסי שלה, אבא את להביא החליטה 1 ■יי '■■■ י י

 ונודע אצ״ל לוחם שהיה מי מלר, הכנסת. שלה^ העבודה למקום
 ובעל נתניה תושב הוא חסרג׳נטים, שני תפיסת' על כאחראי

 עם כי לאביה הבטיחה עצמה ירדנה בעיר. ספורט לציוד חנות
בחנות. בעבודה לו ותעזור לנתניה תיסע היא הכנסת, סגירת

מין אריה  היהודית הסוכנות הנהלת יושב־ראשח
 מסיבות חברה, אוהב כאיש ידוע

 ראש-הממשלה פמליית עם דולצ׳ין ביקר כאשר אולם והמולה.
 נרגש התבודד, הוא הפיראמידות, את לראות ונסע במצריים,

הגדולות. באבנים מסתכל כשהוא מהורהר ועמד הפיראמידות מול

 קערית- אורח כל לפני מדד,
 שאלתיאל, דויד האלוף מים.

 בעת ירושלים מפקד שהיה מי
 יוצא-גרמניה, שהיד, המילחמה,

הישרא יידעו לא שמא חשש
מטר מה הפרובינציאלית לים
 את ויביישו הקערית, של תה

בפ מוצא: מצא הוא הפירמה.
 ״מה שאל המושל אל נותו

 שפתנו? של הצליל על דעתך
ו בעברית מישפט אגיד הנה,

 קרא ואז דעתך!״ את תהווה
 האלה המים ״חבר׳ה. :רם בקול

לשתייה!״ לא הם

 מה* גלם דויד ח״כ 01
בהלכה סימוכין מצא מפד״ל
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