
 מרשימותיו
 שרמבקר
מסעדות

 אורחז בחברתי היה הפעם
 ן ומבין ותיק ידיד מצרפת,

המסע וביין. בארוחות גדול
 למחמאותיו,ובמיו־י זכתה דה
 1 התפע־ את פרנסוא הביע חד

 םירה״.| ״פטיט מיין |לותו
 ,ומעולה חדש אדום יין [זהו
הת והוא כרמל-מזרחי, |של

 העיקרית למנה נפלא אים
 ברוטב. בקר צלי
 יין' עוד טעמתי מכבר לא

 ״טינטה כרמל, של הדש
 שול- יין הוא גם )אמרלה״,

 מנד אני משובח. אדום >חני
 בפני האלה היינות על ליץ1
 כדאי הטוב. היין אוהבי כל1

 השמות^ את לזכור "לכם
האלה. החדשים

פטיט
טירה

אמרלהוטינטה
מיטיבים

את
האמהות

מוקד

 עול האופנה תצוגת
וים111א ןאלוני שולמית הכנסת חברת

תמיד שמואל המישפטים שר של ורוחב־האופקים
תומרי,ין יגאל הפסל !■
ש חוזרים, איש ל־ססו שלח
 לערוך עומד שהוא כתב בהם

ומ יפים, אנשים של תערוכה
 לו שישלח אחד מכל בקש

 בת- ושל שלו זזמונות־עירום
 את שקיבלו האנשים בין זוגו.

 ראש־המנד סגן היה החוזרים
ידין. ייגאל שלה,

 של האחרונה בישיבה 0!
 לטכסים הבינמשרדית הוועדה

ממ טכסים המתכננת וסמלים,
 השלום. על דובר לכתיים,

 אריה הממשלה, מזכיר אמר
 זה בשבילי ״שלום :נאור
 תהיה צה״ל תיזמורת כאשר

 הצבא.״ של הנבחרת היחידה
 דויד הפירסומאי על־כך הגיב

הוו חבר הוא שגם אדמון,
הוא שלום ״בשבילי : עדה
שמספ הקטנים השקרים סוף
לנשותי בוגדניים בעלים רים
ל הולכים שהם בתואנה הם,

מילואים.״
 שר־האוצר של בפגישה 0!

 כת- תא עם ארלין־ שימחה
 על- השר נישאל בי־הספורט,

 שגיא יהושע העיתונאי ידי
 מיתקני־ספורט יבנה מתי

 המכ־ בכפר יותר משוכללים
תז לא ״אם :שגיא אמר ביה.
ו חולים יהיו האנשים דרז,

 בתי־חו- עוד לבנות תצטרך
 ״אני השר: לו השיב לים.״
בתי־סוהר.״ ישר להם אקים
 ראש כי . שיבחין מי 0!

 קו״ טדי ירושלים, עיריית
 כדאי במישקלו, מעט ירד לק,

 סוף- את בילה שקולק שידע
 פרונזר בבית האחרון השבוע

ל מיועד המקום שבאשקלון.
 ממיש־ להפחית הרוצים אנשים

רעיי עם שם היה טדי קלם.
 על שמרו והשניים תמר, תו,
 דל־ מזון — הדיאטה כללי כל

 בבריכת-הש- ובילוי קלוריות
ל נכנסה שתמר בעת חייה.

 לשבת, טדי העדיף בריכה,
 הבריכה ליד לבוש, כשהוא
ספר. ולקרוא

 מבוסטון, החונק זה אין מיידית,
 לאט זאת עושה הממשלה אך

ובעדינות.״ לאט
 גדעון שח״ב בעת 0!

ה על כדרכו דיבר האדזנר
 הממשלה את והאשים שואה,
 החוק לביטול די עושה שאינה

 פישעי התיישנות על הגרמני
 שר־ לעברו קרא הנאצים,

״מ :תמיר שמואל המישפטים
 האת־ רוחב־אופקים.״ יותר תוך
 ״אתה לו: והשיב התרגז נר
 רוחב־אופקים. אותנו תלמד אל

 זה לשיעור זקוקים לא אנחנו
ממך.״
 ח״כ של נאומו בעת 01

 הקפאת על פעיל מאיר
 שר- סגן לעברו קרא הבנייה,

 (״מוטקה״) מרדכי הביטחון,
 פעיל ביניים. קריאת ציפורי,
 לו: וענה דבריו את הפסיק
 אילו שר־הביטחון. סגן ״אדוני

 שותק היית בתבונה נוהג היית
 שאמרת מה אחרי שנה, עכשיו

 לי תתן אל ההסתדרות. על
ש ,מי לך לעשות הזדמנות
בירך.״

שו ח״ב קמה כאשר 0!
 בעת ממקומה אלוני למית
 בכנסת שהיתה הרוחות סערת

 לעברה קרא שעבר, בשבוע
 ״ח״כ :קורפו חיים הליכוד ח״כ

 תצוגת לא זאת תשבי. אלוני,
אופנה.״

 גילה שריד יוסי ח״כ 0'
קרי על להתגבר חדשה שיטה
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 הבטיח בהפגנה ממש. של במות הוקמו הכנסת שמול המפורסמת ההפגנות שברחבת הראשונה
 מישרד ואת הממשלה את תהפיד ההסתדרות כי שוסטק, אליעזר ולשר־הבריאות, לממשלה משל

הממשלה. קבלן ההסתדרות של קופ״ח את להפוך בנסיונו שוסטק ימשיך אם שלה, קבלן־מישנה הבריאות

 לנדאו ציטט כתשובה 0!
 עצמו, אמיר שאמר מדברים
 אמר אז אמיר. על־ידי והופרע

 אמיר, ״ח״כ שר־התחבורה: לו
 ציטטתי לדבריו תאזין אולי

 דברי כמעט דבריך את עכשיו
ל תקשיב אולי חיים. אלוהים

?״ פשוט ודם בשר של תשובתו
 משה ח״כ כשתאר 0!

 אילת, של מצבה את *טמיר
ה תעדיפו העלאת בעיקבות

שהממ טען הוא אליה, טיסה
 ״אומנם אילת. את חונקת שלה
מכת־מוות עם עסק כאן לנו אין

 לו הפריע כאשר אות־ביניים.
 שעבר, בשבוע שמיר משה ח״כ
 לא ״החלטתי שריד: לו אמר

 אם קריאות-ביניים. על לענות
לך.״ אודיע דעתי, את אשנה

 בורג יוסן? שר־הפנים 0!
שנ במסיבה אורח־הכבוד היה

הופ לרגל בתל-אביב, ערכה
 ישראל הרב של סיפרם עת

 שאול הצופה וכתב לאד
 הלכה יהדות - מייזליש

 השר: אמר היתר בין לממשה.
ש בממשלה מהבודדים ״אני

עם- המונח את מייצג עדיין

ש שרים כמה לעומת הספר,
 נראה איך שכחו מזמן כבר

ספר.״
 3ד מס־ההכנסה נציב 0!

 טוב כשחיין התגלה נייגר
 מעולה. טנים־שולחן וכשחקן

 באילת, סוף־שבוע בילה הוא
 ו־ בענייני-עבודה, הגיע לשם

 בספורט. עסק בשעות־הסנאי
באומ התלוצץ שם ידידיו עם

 מם־הכ־ בין ההבדל ״מה רו:
הב אין ז קדישא לחברה נסה
 את להעמיק מנסים שניהם דל,

״ ה . ה י י ו ו ג
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 בתמונה עורך־דין. ורעיית בירושלים פעלתנית עסקנית־ציבור היא גילה, מכפי צעירה והנראית רבים,
 מרדכי ״אל־על״ מנכ״ל בחיל־האוויר, וייצמן של ויורשו וייצמן, עזר שר־הביטחון חתנה, עם נראית היא

השולחן. אל שהוגש מבקבוק ויסקי לכוסה שימזוג הראשון יהיה מי מתחרים כששניהם הוד, (״מוטי״)
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