
 ומבין ותיק ידיד מצרפת,
המסע וביין. בארוחות גדול

ובמיו למחמאותיו, זכתה דה
 התפע■ את פרנסוא הביע חד

תו לו  סירה״. ״פטיט מיין |
 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 חדש
 שול־ יין הוא גם }אמרלה״,

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

 השמות. את לזכור "לכם
האלה. החדשים

ז -

פטיט
סירה

וטינטה
מיטיביםו •״• -י —:אמילה

את
הארוחות

 הים!;. הפנים ,שמאחור הסוד
ם111אוהגילוי סעד טוביה של י ו
רימון צבי השדרן של

 נראה שעבר בשבוע ■1
 במיזנון -בניחותא יושב ברמן
 דקות חמש ארוחת־ערב, ואוכל
 ישיבת להתחיל שעמדה לפני

 אחר אליו פנה שלו. הוועדה
 זיי־ הלד ח״כ הוועדה, מחברי

 צריך ״ברמן. לו: ואמר דל,
 השיב הוועדה.״ לישיבת למהר
ב לשבת יכול ״אתה ברמן:
 בעוד רק תגיע הטלוויזיה שקט,

שעה.״
 מייוחסת הבאה הבדיחה 8!

 הפרופסור לסגן־ראש־הממשלה,
 לידין נמסר כאשר ידין. ייגאל

 אבו־ אהרון לשר־הדתות, כי
 אמר: הוא בן, נולד חצירא,

 אבו- הרי להיות, יכול זה ״איד
עכ בחוץ־לארץ נמצא חצירא
שיו!״
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יהו במיסעדה ישב גלם, דויד
 כי שמע כאשר בניו־יורק, דית

 כמה מתווכחות הסמוך בשולחן
ו יהודיות־אמריקאיות גברות

ליש שאסור בתוקף מחליטות
ה השטחים את להחזיר ראל

 יביא זה אם אפילו כבושים,
 התאפק לא גלם למילחמה.

 :באנגלית הגברות אל ופנה
 העכוז זה אבל לי, ״תסלחו

 ב- לסכן רוצות שאתן שלי
מילחמה.״

 ריי־ גידעון ■[העיתונאים
בחד ישבו מרגלית ודן כר

ה של באגף־העיתונות ריהם
של בריח הבחינו כאשר כנסת,

 מתפלל אתה מתי שאלה: ובו
 לא בכלל ״בני ו הכותל ליד

 מה אז הכותל, ליד מתפלל
 כזו?״ שאלה עם יעשה הוא
האב. שאל

 שרצה הכהן, בירושלים. כוד
 אותי שאל בגין, את לראיין

 הקרובות. לשנתיים תחזיתו מה
 ״האם בשאלה: לו השיב בגין
 הכהן ענה כאשר נשוי?״ אתה

 עוד ״מה, :בגין אמר בשלילה,
 לשנתיים תחזיתי כך אם לא?

תישא שאתה היא הקרובות

סי בגלות אסירת־ציון 8!
דה ביר.  ב- כלואה גודל, אי

 פושעים גדוש מחנה־עבודה
בעיתו שדווח כפי זכר, ממין
יצי של פומבית מכירה נות.
 בעלי־ערך ופריטים אמנות רות

ה בתל־אביב. השבוע נערכה
אידה לקרן קודש היו הכנסות

|1ך ך ?111 יזהר את בארץ. השעווה שבמוסיאון הבידור מעולם הדמויות בגלריית יונצח הזמר, ן
עטרי. גלי גם הונצחה מוסיאון באותו בן־עמי. שמואל הפסל בשעווה מפסל 111*■ 1111

ך ך ץ  במילחמת ששירת לשעבר, מח״ל איש ח1|
שמפק ,89 הקומנדו בגדוד העצמאות 111^ 111 111 #
 השתתף עימם שיחד חבריו, את שכח לא דיין, משה היה דו

 שלח בעסקים, והצליח לדרום־אפריקה שחזר לסלי, לוד. בכיבוש
 כה היתה תרומתו מכבר. לא שנערך הגדוד לכנס נכבדה תרומה
 ותיקי לירות. רבבות של עודף ממנה נותר הכנס שאחרי גדולה,

 (״צ׳רלי״) אברהם סער, עקיבא הפלוגות מפקדי ובהם הקומנדו, גדוד
לתלמי מילגות 18ל־ הכסף את להקדיש החליטו ארבל, ונפתלי אילן
הטכס. למען לארץ חזר (משמאל) לסלי מלוד. מצטיינים דים

 את לברר ניסו לשווא שריפה.
 שאלו כך כדי תוך הריח. מקור
 קורה היה מד, רעהו את איש
 באגף שריפה באמת פרצה אילו

 מסורגים. חלונותיו שכל זה,
ל המישאלה את הביע רייכר
 על הדיווח את בעצמו כתוב

ה ומרגלית הטראגי, המאורע
 הכתבה על שהחתימה ציע

ז״ל.״ כתבנו ״מאת תהיה

 אשתו שריד, דורית 8!
 אה לקחת החליטה יוסי, של

ה האמצעית, בתה ע  ,9ה־ בת נו
 בתל- מהצגוודהבכורה לאחת
 הראשונה הפעם ״זו אביב.
 לתיאטרון אותה מוציאה שאני

 נועה דורית. אמרה בערב,״
 אחר־כך כשעה, בשקט ישבה

ב אמה עם ויצאה התעייפה
ההצגה. אמצע

הכת של. צחוקם לקול אשה.״
 מניח ,,אי.־ :הוסיף במקום, בים
 לאחר יק בן.״ לך יוולד שגם
לשא להשיב בגין התפנה מכן
 כדי הכתב. של הפוליטיות לות

 תתאמת אומנם אם לבדוק
הח ראש־הממשלה, של נבואתו

 ההקלטה על לשמור הכהן ליט
בביתו.

 500 הגיעו המכירה אל נודל.
 ויהלומים, זהב עטויי אורחים
 חפצי לקנות כדי העיר, מעשירי
 המכירה את הינחה אמנות.

 יכין. חיים איש-החדשות
 עשה שלו הטעויות אחת את

 של כתב־היד את מכר כאשר
מנ ראש־הממשלה, של נאומו

באומרו: בבאר־שבע בגין, חם
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 ידידיו אותו כששאלו מודאג.

 שנפל להם הסביר אירע, מה
ב לילדים גיליון־בחינה לידיו
ממלכתי, בית־ספר של ג׳ כיתה
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 היה הכהן, משה צה־׳ל, גלי

 כאשר השבוע, ונבוך מופתע
 מנחם ראש-הממשלה, אל ניגש

הלי- סיעת ישיבת בתום כנין,

 הוא ישראל, של הכדורסל בנבחרת שחקןמנקין אריק
 היחידי הוא מארצות־חברית. עולה־חדש

 השחקן הוא אריק הרוסי. הענק טאקצ׳גקו, על לשמור היה שאמור
 סולם אפילו אך שחקניה, שבין ביותר והחזק בנבחרת, ביותר הגבוה

בתו. את מחבק אריק בתמונת: הענק. עם להתמודד לו עוזר חיה לא

2182 הזה הטולס


