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מסעדות

מ ^  בתפריט. היטב מורגש והדבר 1 הנמל ליד שוכנת עדה0|
 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 ן
 ביניהם והיתה מזרחי, [כרמל

 שתו מולי מושלמת. }התאמה
 הוא גם בלנק, סוביניון יין
 מזרחי.! כרמל של משובח יין

 לכרמל כי לציין ראוי בכלל
 יינות של מעולה מבחר יש

 ולבנים. אדומים !שולחן,
 לבשר מיועד ;האדום ״היין

 מאפה, ודברי הודו יבקר,
 ועוף. לדגים, - הלבן !והיין

 נציין האדומים היינות *בין
 אדו סוביניון, את,;קברנה

קרעי עתיק,

!ד71מ

30

ש האדום הטלפון תוכנית עודך  נתבק
מכונית כגונב נחשד עדן ושמעון מגוהצת כחולצה לבוא

 מתיישבי ׳ דרשו כאשר 11׳
 אל אליהם, להביא נאות־סיני

 ראש־הממש- סגן את גן־הירק,
 ידין, ייגאל הפרופסור לה,

 הפינוי, על האחרון הקרב לפני
ב האורחים אחד אותם שאל
 יומן ? רוצים אתם ״מה : מקום
הסרט?״ לפני

 אהרון לשר־הדתות 8:
א ר צי ח ־ כו  משלו שיטה יש א

המגי מטרדנים להיפטר כיצד
 כדי הכנסת, לבניין אליו עים
 המפד״ל. ענייני על עימו לדון

 הוראודקבע נתן אבו־חצירא
 אליו, להכניס שלא לסדרנים,

 אורח לא אף הח״כים, למיזנון
 מישהו מצליח כאשר אחד.

ל אבו־חצירא ממהר להסתנן,
 באוזניו, ולומר עיתונאי מצוא

ל ״בקשר האורח: בנוכחות
 מצטער אני איתי, שלד ראיון

 אותו נקיים הבה שאיחרתי.
 העיתונאי זוכה כך עכשיו.״
 כלל, ציפה לא שלו לראיון,

מטרדנים. להימלט מצליח והשר

ידוע גרופר פסח כח״ 91
 שר־האוצר, של מאנשיו כאחד

מחה ד. שי ש בשבוע אדלי
 מגרופר, מישהו ביקש עבר

 בת הלוואה הכנסת, במיזנון
 מכיסו הוציא גרופר אחת. לירה
 של לעברו אותה זרק לירה,

 לא ״שארליד ואמר: המבקש
 עשרה שווה יהיה זה יראה,
דקה.״ בעוד גרוש

 הרגיש שעבר בשבוע 91
 בעת ברע, ברעם עוזי ח״כ

 לבית- והובל בכנסת, ישיבה
ש מודאגים, לידידים חולים.

 לשאול לבית־החולים התקשרו
לו שהוא ברעם גילה בשלומו

קיבה. בהרעלת קה

 בבית- שוד, במישפט 91
 לא בירושלים, המחוזי המישפט

רה השופט היה יכול ה עז  הדיי
הסני דברי את קטע להתאפק,

 שלו, הסיכום נאום בעת ' גור
 שטענותיך רק ״לא לו: ואמר

 שקולך אלא בבהירות, נאמרות
ל השמיעה את הופך הערב

 מסרו כך אחר רק נעימה.״
 עורך־הדין הסניגור, כי לשופט
ר, יומון* מעי ס  גם הוא אי
בטל בערבית חדשות קריין

וויזיה.

ס, יואל העיתונאי 9!  מרקו
בוושינג הארץ ככתב המכהן

שבו לשלושה ארצה הגיע טון,

 איסוף את להשלים כדי עות,
 קמפ- אירועי על לסיפרו החומר

 נשארה לאה, אשתו דייוויד.
חגי את לארגן כדי באמריקה,

 הצעיר בנה של הבר־מיצווה גת
 שמואל. הקודמים, מנישואיה

 כאשר סבתא, לאה הפכה השבוע
הקוד מנישואיה הבכור בנה
 ואשתו, לחוגיץ, יוסי מים,

נכ את לעולם הביאו דפנה,
לי. הראשונה, דתה

ה של נער־השעשועים 9!
 עדן, שימעון המערבי, עולם
בגר בפירסום־רבתי שוב זכה

 בלילה נסע כי מסתבר מניה.
הרי של כביש־החוף לאורך
 ממונטה־קאר- הצרפתית, ביירה

 ארוסתו, בליוויית לקאן, לו
 דה־פירס־ אליאנה הרוזנת

 למיגרש- נכנס הוא טנגירג.
 מכונית את שם החנה חנייה,

 הכסף צל מדגם הרולס־רויס
ל״י) מיליון כשני :(מחיר

 הגברת. עם באהבים והתעלס
 עד השניים, נרדמו מכן לאחר

 דפקו הצרפתיים שהג׳נדרמים
בחשד אותם, ועצרו החלונות על

המפו המכונית את גנבו שהם
 שוכנעו שעות כעבור רק ארת.

 אכן המכונית כי השוטרים,
 את ושיחררו לעדן, שייכת

הזוג.

 לכל ניתנת הזדמנות 9
 כיצד לדעת התאבים הסקרנים

תוכ עורך רימון, צפי נראה
 צה״ל. בגלי הטלפון־האדום נית

 נוסף צבי, החל שעבר בשבוע
הצב השידור בתחנת לעבודתו

הטל בתוכנית להופיע אית,
 ולהגיש העניינים, מה וויזיה

 אנשים על קטנים סיפורים בה
ב להופיע ההצעה בחדשות.
 לפני אליו הופנתה טלוויזיה

 שעבר ואחרי שבועות, כמה
 הג׳וב. את קיבל בד מיבחן

 הופיע התוכניות אחת לצילומי
 מקומטת. ג׳ינס בחולצת צבי

 על- ניתבקש הצילומים בתום
 רותם, ליאור הבמאי, ידי

מגוהצת■ בחולצה תידבע לבוא

 דן הדרום, פיקוד אלוף 91
 שערך למסיבה הגיע שומרון,

כא- עופר. יולי הספנות איש

 יי*.0*■י$*י ״ -- |י)יי
 לשעות עד המסיבה נמשכה שר

 התכונן הלילה, של הקטנות
 הוא מדוע כשנשאל לעזוב. דן

 עוד חייב ״אני ענה: ממהר,
 לקראת פקודת־היום את לכתוב
ו למצרים,״ אל-עריש מסירת

חברתו, עם המסיבה את עזב
____שלומית. סגךאלוף

 דור־ עמי אל-על, דובר 91
 בדרך־כלל, נוהג, אינו און,
ב אך במועדוני-לילה. לבקר
 זאת, בכל נראה, שעבר שבוע

 צדוק שפתח החדש במועדון
 החדש. הגל הנקרא קראום,

 עדה. אשתו, היתד. אליו צמודה
 הזוג בני של להופעתם הסיבה

מנישו עדה של בנה :דור־און
 תבור, ויק הזמר קודמים, אים
 המועדון. מבעלי אחד הוא

 תבור, רפי השחקן אחיו,
 כל בילתה וכך הוא אף הגיע

 החדיש, בדיסקוטק המישפחה
 להקת- הצופים את מבדרת שבו
 הנשי. המין טהרת על קצב

 הבנות הופיעו הפתיחה בערב
 והתנצלו בלבד, אחד בשיר

נוספים. שירים למדו לא שעדיין
969££ג1*~^ -

 השחקן־מפיק חזר השבוע 91
הסר מפסטיבל בדקן יהודה

 שבילה הימים עשרת בקאן. טים
 לו גרמו נילי אשתו עם שם

 בעת אחד, לילה רבה. הנאה
 ברקן דרך בקאזינו, ביקור
 מישהו. של רגלו על בטעות

 עסיסית קללה הפטיר אדם אותו
 ברקן סנה כאשר בערבית.
 אינו שהמקלל ראה להתנצל,

 עומר המצרי השחקן אלא
וב באירופה המככב שרי(?,

 האחרון הערב את אמריקה.
 במסיבה הברקנים בילו בקאן

 מנחם הבמאי שערך עליזה
 שכר שאותה יאכטה, על גולן

הכו בין זה. לצורך במייוחד
 ג׳ק היו ליאכטה שהגיעו כבים
 שריף עומר האמריקאי, למון

ה גאפמן וויטוריו המצרי
 יפה הכי היתד. ״אשתי איטלקי.

 רק לא ברקן. מספר י שם,״
 הוא המפיק, עסק בבילויים

 מיליונר סרטו את למכור הצליח
אירופה. מארצות בכמה בצרות

בי המצחיק הישראלי 91  צ
 באורך סרטים המביים שיסל,

 זכה וסירטוני־פירסומת, מלא
 לככב — מפתה להצעה השבוע

 מלך גרמני. בסירטון־פירסומת
וול, ארווין הגרמני, המיץ
דויטש המשקאות חברת בעל

שעברה בשנה האירוויזיון בתחרות שזכה 1.1 ך
הוא אלפייה. היווניה הזמרת עם התיידד |11^ 1111

 כך אחר בתחרות. בירושלים הופיעה כאשר לראשונה, בה, פגש
 והאחיות״. ״האחים להקת עם שם סייר עת ביוון, שוב, בה פגש

 לאל־ ואמר האורחים בין הוא גם היה מלכת״היופי, בחירת בנשף
 פעמים, שלוש סופרסטאר״ ״סוקרטס את ששרה למרות כי פידה

שוב. לשמועו ומוכן׳ השיר את מלשמוע התעייף לא עדיין הוא

2178 הזה העולם

ן1111 *11111׳  בחי־ בנשף שנכח הטלוויזיה, כתב |1!|,1ח
בזמן משועמם היה מלכת־היופי, רת ]1 11111111 #111
 לקשט העתיד הסרט, את למדוד החליט הוא האטנותית. התוכנית

 בשבילו. לא שזה למסקנה והגיע עצמו על מלכת־היופי את
הצעירה. הנבחרת המלכה לטובת עליו לוותר מיהר הוא

י; חולצברג שימחה צ, ״, ^ :
 מגייס הוא כמלכת״יופי, התחייבויותיה סיום שעם ילינק רית

בארץ. בבתי״החולים המילחמות פצועי בידור :למיבצעו אותה
פעולה. עימו לשתף והסכימה בחיוב נענתה לשעבר היופי מלכת


