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 בתפריט. היטב מורגש והדבר 1
 הדג את להזמין העדפנו י

 טריפוליטני, בנוסח החריר
 הדג האזור. בלשון חריימי

 והרוטב מאד טעים היה
ליווי הדג את ביאות. חריף

 של לבן עבדת ביין נו
 ביניהם והיתה. מזרחי, כרמל

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

 לכרמלי כי לציין ראוי בכלל
 יינות של מעולה מבחר יש

 ולבנים. אדומים שולחן,
 לבשר מיועד ;מאדום היין

 מאפה, ודברי הודו בקר,
ועוף. לדגים, - הלבן והיין

 מרשימותיו
שלמבקר

מזקד

 לכתוב מציע משל ירוחם
 ביקש שיסד ,וצב שירי־עבןדה■

למחבוש אותו ששלח על להתנצל ת־־א עיריית מראש

 נמזל־טוב שנולדו לתאומים נרית״המילה טכס את עין המוהל׳ הרבשוו שמואל
 סירב קפדן׳ כאיש הידוע המוהל, זמלר. יצחק ובעלה מילר סוזי לזמרת

 אותם להרגיע ציין ״אני וגיא• אהוד הבוכיים, התינוקות שני אל הטכס, בתום לגשת, לסוזי להרשות
הבנים. אחד לקחת כרצתה אמר, שלי,״ העבודה את לעשות לי ותני האורחים, עם לבלות תלכי את עכשיו.

■  בגורלו המתעניינים לכל !
 מי כנכנישתי, מירון של

ירו ראש־עיריית סגן שהיה
 עם לעימות שהגיע שלים,
 ל- הבחירות בעת קדלק מדי

 מאז ושנעלם ראשות־העיריה,
 עתה שוהה הוא — מהבירה

 קיבל שם בארצות־הברית,
 שנה במשך ללמוד כדי מילגה,

 הוא הארווארד. באוניברסיטת
 של דדקיום על ספר כותב גם

ב שונים עמים בני אזרחים
אחת. עיר
 במלאת חגיגי, בקונצרט ■1
 בא צדיקוב, למקהלת שנה 70

 ירוחם ההסתדרות מזכיר
המשו כל אל בהצעה משל
 לכל מציע ״אני בארץ: ררים

 שירי־עבו־ לכתוב התמלילנים
 שרים לא שנה עשרים כבר דה.

בארץ!״ אותם
 חצות, אחרי בשתיים ■1

השד ניו־יורק ברחובות צעדו
ה ואשתו ישראלי אלי רן

 בית- לעבר פתיה, דוגמנית,
 לילי. בילוי אחרי שלהם, המלון

ב בדרכם פגשו לאפתעתם
ה של האמרגן צפן, אמנון
ו איינשטיין אריק זמרים
 באותן שטייל חנון■, שלום
 הוא — עבודה לצורך שעות

 ברחובות מודעות־ענק הדביק
 הופעת על שבישרו ניו־יורק,

שלו. הזמרים שני
 נמרי שאול הצייר !'■
 שאול ישרים״. ״גנבים מחפש

 את שפרצו הגנבים אל פונה
 לו לההזיר בבקשה מכוניתו,

 השלל. מן אחת קאסטה לפחות
 קאסטה אותה על ממנו. שלקחו
 מספר הוא שבו ראיון, מוקלט

המש שלו, הציור שיטת על
 הצבעים. בין צילומים גם לבת
 אחרי מייד לתחנה טילפן נמרי

 נוסף עותק לקבל כדי הגניבה,
הו התחנה מן אך הסליל, של

 הראיון, אחרי ששבוע לו דיעו
 רוצה הצייר אותו. מוחקים הם

 מוקלט ראיון לשמור זאת בכל
 שהגנבים מבקש הוא ולכן זה,

אותו. יחזירו
■  שיסל צפי הבמאי י
 תל־אביב ראש־עיריית את פגש

 באחת להט (צ׳יצ׳) שדמה
 לפני כי לו והזכיר המסיבות

 היה שיסל כאשר שנים, הרבה
 אותו שלח מפקדו, ולהט חייל
 ימי־מח־ לארבעה־עשר צ׳יצ׳
 סליחה תבקש ״עכשיו בוש.

 שי- התעקש זאת,״ לי שעשית
 מייד וביקש נעתר, להט סל.

סליחה.
■ פס מארגני בין תחרות י

 בארץ לשירי-ילדים טיבלים
כפ איתן המפיק בין נערכת

בינלאו תחרות המתכנן ני,
״ לבין ילדים, לשירי מית פ  א

הפסטי מפיק רוכין, שלום
כ לשירי־ילדים. הישראלי בל

 ה- באירגון החל איתן אשר
 אבשלום לו שלח שלו, מיבצע

ל דרישה עורך־דין באמצעות
 טען גפני מיבצעו. עם הפסיק

ה שתי בין קשר כל אין כי
הפקות.

 חיפה, תיאטרון בהצגת 811
 חיפש תשוקה, ושמה חשמלית

 עוזר מפקין אמנון הבמאי
 אביזרי־הבמה. על לאחראי

 מיקי השחקן זאת שמע
התפ אחד את המגלם כפיר,
והח בהצגה, הראשיים קידים

 חייב הכי, בלאו הוא, שאם ליט
 הוא בהצגה, ערב כל להיות

 הוא כזה. עוזר לשמש גם יכול
תו וגם הג׳וב, את מייד קיבל
לשכרו. ספת

■  באותה לתפקידו נוסף !
 בהצגת־ גם מיקי מופיע הצגה,
 הוא שבה דרשה, בשם יחיד

 של דמות השאר, בין מגלם,
 הוא בהצגה יוצא־רוסיה. חלוץ
ב רוסי. במיבטא נאום נושא
 תום עם בחיפה, ההצגות אחת

 מן איש לעברו צעק הנאום,
צרי אנחנו כזו ״עליה הקהל:

 יפה עברית איזו !מרוסיה כים
 יליד- הוא מיקי !״מדבר אתה

הארץ.
 מילוא יוסף הבמאי 9

טלפון מיספרי לזכור מצליח

העוב אף על מיוחדת. בשיטה
למח טוב זיכרון לו שיש דה

 ושהש- שביים ולתפקידים זות
 מאד מתקשה הוא בהם, תתף

מס הוא מיספרי־טלפון. לזכור
 לו היה רבות שנים שלפני פר

 פרנק המוסיקאי עם הסכם
 ה־ את ממיר היה פלג פלג.

 אותם ושר בתווים, מיספרים
מדק היה מילוא ואילו למילוא,

באו טלפון מיספרי לו לם
תיות.
 תל-אביבית, גלריה בעל 81

מסי- ערך פן־יקיר, אפרים

 מיכאלה, לאשתו, בת־הפתעה
 לכך, דאג הוא הולדתה. ביום

להת מיכאלה את יזמין שבנו
 קישט ובינתיים בביתו, ארח
ה כל את והביא הדירה את

 מיב־ הגיעה כאשר מוזמנים.
 מאוחרת, לילה בשעת אלה,

 בית למצוא הופתעה לביתה,
 שבאו וידידים, אמנים מלא

 נשאלה, כאשר עימה. לחגוג
מה התרגשה אם מכן, לאחר
שטי ״אחרי השיבה: עניין,
 בדרך מדרגות שמונים פסתי

 לי נשאר לא שלנו, לדירת־הגג
להתרגש.״ כוח

■  כלייזר, נתן פרופסור !
 ערים, ומתכנן אמריקאי סופר
 שגרירות כאורח לישראל הגיע

אד עם ונפגש ארצות־הברית
ישרא ומתכנני־ערים ריכלים

שפרוייק להם סיפר הוא לים.
 שכונות- של אמריקאים טים

 אל יוצאים תמיד לא מצוקה
 בזמן בארץ. כמו ממש הפועל,

־ הבטיח לנשיאות הבחירות י ג׳
 רובע את לשקם קארטד מי ״

נש דבריו בניו־יורק. ברונקס
 אחרי גם הבטחה, בגדר ארו

 ״שני השיקום. תוכניות שהוגשו
 כך,״ על לומר לי יש דברים

 רע. ואחד טוב ״אחד אמר.
 בב- זז לא שדבר הוא, הרע

 שלא מזל — הטוב מאז. רונקס
 היו לא התוכניות כי כלום, זז

מוצלחות.״

 אמא כשיש טוב כמה 9!
 ללכת יכולים הילדים !שחקנית

 את להזמין ואפילו להצגותיה,
 כן־שושן, טד כיתתם. בני

 התמלילנית־ של העשר בת בתה
 אילת, דפנה מלחינה־שחקנית

 ביום- נעימה בהפתעה זכתה
 כל את הזמינה אמה הולדתה.

 במיספר, 35 לכיתה, חבריה
 שם גיבעת־השלושה, לקיבוץ
 אחרונות חזרות דפנה עורכת

 קישקשתא בשם הצגת־ילדים על
 על ישבו הילדים פתאום. מה

 בהצגה, בהנאה וצפו הדשא
 תוכנית מתוך נלקח ששמה

פופולארית. טלוויזיה

 ליחסי״ הצניע חלקו את לתרום החליט סוריה, יליד הצייר, שמי.
 נשיא״ אשת של צילום לקח הוא ומצריים. ישראל בין הידידות
ויו מצרי נוף של רקע על תמונת־שמן, פיו על וצייר מצריים

 שמי אברהם מתבונן התערוכה, כשתסתיים מתעופפות. נים
כיצד. יודע אינו עדיין אך ג׳יהאן, לידי התמונה את להעביר
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