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 שלמבקר
מסעדות

 זתת־אלוף בן־גל *אנוש האלוף
*11111*11מכונית פרצו בן־חנן יוסי

 אורחו בחברתי היה הפעם
 1 ומבין ותיק ידיד מצרפת,

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

 סירה״.! ״פטיט מיין לותו
 ומעולה חדש אדום יין זהו
הת והוא כרמל-מזרחי, של

 העיקרית למגה נפלא אים
 ברוטב. בקר צלי
ין' עוד טעמתי מכבר לא  י

 ״טינטה כרמל, של חדש
שול יין הוא גם אמרלה״,

ממ אני משובת. אדום חני
 בפני האלה היינות על ליץ
 כדאי הטוב. היין אוהבי כל

 השמות^ את לזכור לכם
האלה. החדשים

פטיט
סירה

וטינטה
אמרלה
מיטיבים

את
האמהות

בקיסריה
הטלוויז של המצחיקן ■1
בתוכ סיפר שלו, מאיר יה,
 הדבר מה רוח ומצב בירה נית

 שנוא ״הכי :ביותר עליו השנוא
 אותי עוצרים שאנשים זה עלי

בדי ׳ספר ואומרים: ברחוב
 לי יש האחרון בזמן אבל חה.'

שמ פעם בכל לבעיה. פיתרון
 אני בדיחה לספר ממני בקשים

כו אז ידיך, ,ייגאל :אומר
צוחקים.״ לם

ירו עיריית ראש סגן 9
 דויל המפד״ל, מטעם שלים

 במרכז לבקר הוזמן ברגמן,
 בטעות בירושלים. המוצר אות

 באום שלמה של לביתו הגיע
 ביתו אל אבו־טור. בשכונת

ידי אפילו חוששים באום של
ש מפני להיכנס, קרובים דים

 כלבי־דוברמן שלושה יש בבית
 שהוא שחשב ברגמן רצחניים.

ב שוטט המוצר לאות מגיע
 למיר- הגיע כאשר ורק בית,
 באום. של אשתו את פגש פסת,

 הוא מה אותו ששאלה אילנה,
ה התבררה אז בביתה. עושה
 לבר- סיפרה גם ואילנה טעות

 בטוח, ממוות ניצל שהוא גמן
הכל היו הזמן שבאותו מפני
ה מחדרי באחד סגורים בים

בית.
ל ראש־הממשלה יועץ 9!

 דן המונית, תיקשורת ענייני
 ראיונות לערב הוזמן פתיר,

 דנציג. איתן המנחה אצל
 החליט הראיון בתחילת כבר

 עוד בעצמו. אותו לנהל דן
 הוא פיו את פתח שדנציג לפני
 רוצה שהיית מבין ״אני :אמר

 על וענה על...״ אותי לשאול
 בראיון המשיך כך השאלה.

 אחת מילה הוציא שדנציג מבלי
מפיו.
פג כהן גאולה ח״ב 91

 ב־ ראש־הממשלה בידידי שה
 :להם ואמרה הכנסת מיזנון
 בריאות לבגין מאחלת ״אני

 אל" אנוור גם אבל שלמה,
 בריאות. לו מאחל סאדאת

 מאי- אחד שכל לבגין תמסרו
בג בריא שיהיה לו מאחל תנו
שונות.״ סיבות לל

ולאשתו קינן לעמוס 91
 שעבר בשבוע נולדה נורית

 הבכורה לבתם אחות בת,
 יעקב השדרן שלומציון.
מון (״יענקלה״) ל הציע אג

 החדשה לבתו יקרא כי קינו
ליכודה. בשם
 של האחרונה הבדיחה 9!

 אישפוזו לפני בגין מנחם
 נשיא של נאומו אחרי היתה

 קאר■ ג׳ומי ארצות-הברית,
 ״לארצות- :הנפט בנושא טר,

עצ הצהרות שתי היו הברית
ג' המלך מן האחת מאות. ר  דו

 מנסיכות והשנייה השלישי
אבו־דאבי.״

 קוקטייל מסיבת אחרי 9!
 האום- של בביתה שהתקיימה

 בקיסריה, כר לולה נאית
 כי האורחים לאחד הסתבר

ב מכוניתו מפתחות את שכח
 מאורחי איש המכונית. תוך

 הצליח לא הקוקטייל מסיבת
 ,, עב־ לפתע המכונית. את לפתוח

 לבו־#:ז' גברים שני הבית ליד רו
 וחול-'-' קצרים ג׳ינס מכנסי. שים
 ■אחדי .<כפתורים. פרומות צות
 לפתוגן״,אמ$ן/מכו־ התנדב׳ מהם
 נעזרו לו^הם׳ עזר והשני יגות

 נפתחה והמכונית ברזל ממוט
 ובעל־ה- בעלת־הבית במהירות.

 הצעירים לשני הודו מכונית
 <רק מהמקום. להסתלק שמיהרו.

 י המ־;י. בעל ולעיר *שהלכו, אחרי
 מקצול איזה ״ראיתיו 1 כונית

רהמקצוענים' כי הסתבר- עניסי״

גדו חברות של במסיבות להופיע מרבה בפאריס המופיעה הישראלית הזמרת
 טובה הוזמנה לאחרונה ו״פיאט״. ״רנו״ ״שאנל", ה״פריסטיאן־דיור״, לות

 על הוזמנה כי מספרת טובה במונטה־קארלו. אל־סעיד ג׳עברי הסעודי איל־הנפט שערך בנשף להופיע
 מהרפרטואר להוציא ממנה ביקש רק הוא ישראלית. שהיא שידע למרות בנשף להופיע אל-סעיד ידי

 הערב פל במשך וטובה אל״סעיד רקדו הנשף אחרי בתוכניתה. שרה שהיא העבריים השירים את שלה
בעיברית. לשיר תוכל לסעודיה ישראל בין השלום אחרי כי מבטיח אל״סעיד בעוד תמונה) (ראה

אביג פיקוד-הצפון, אלוף היו
וגי גל, כן־ (״יאנוש״) דור
 מילחמת־יום־הכיפורים, בור

ש כן־חנן, יוסי תת-אלוף
תו הוא יאנוש בסביבה. טיילו

 החייל הוא חנן ובן קיסריה שב
 סואץ לתעלת שהגיע הראשון

ותמו ששת־הימים, במילחמת
 העוזי את מניף כשהוא נתו.

 התפרסמה התעלה, מימי מתוך
העולם. עיתוני בכל

גן- חבר אדיב, אודי 9
ב עונש־מאסר המרצה שמואל,

 צור, ומיכאל בגידה, עוון
 עונש־מאסר הוא אף המרצה

 על-ידי שוכנו רמלה, בכלא
 בין התא. באותו הכלא הנהלת
 יחסי-ידידות התפתחו השניים

 ההשקפות הבדלי למרות חמים,
ביניהם. התהומיים

מ הצדיק, זיידל דני 9!
התרנגו של המפורסם השיר
 שדבק הכינוי את מצדיק לים,
 במיק- קבלן שהוא זיידל, בו.

 אשתו עם והמתגורר צועו
 באחת ילדיהם ושלושת נרדה

בשי עוסק בקיסריה, הווילות
 לאחרונה עבריין. נוער קום
למכו הפריצה מיקרי רבו

 ה־ בקיסריה. הים בחוף ניות
 צעירים שלושה עצרה: מי׳&טרה

ל ביקש זיידל מאור-עקיבא¥:
או ישקם כי והבטיח שחררם

הצעי הפורצים שלושת תם.
כשומ זיידל על־ידי מונו רים
 ותפקידם בחוף*הרחצה, רים
למכוניות: פריצה למנוע הוא

בשקט'"מתקיי בשקט 9

 הסרט צילומי בתל-אביב מים
 הראשון סירטה שהוא מעגלים,

 עידית ,24ה- בת הבמאית של
יח על מספר הסרט שחורי.

 בין הנרקמים מיוחדים סים
 לאותה השותפות נשים ארבע
 הסצנות אחת בתל־אביב. דירה

 לסביים יחסים מתארת בסרט.
שחקניות. שתי בין הנרקמים

 כן־ עירית השחקניות, אחת
 פן־ דורי של אשתו צור,
 בסצנה להשתתף סירבה זאב,

 פעמיים לחשוב בלי הנועזת.
 קוצי יעקב המפיק, החליט

כ השחקנית את להחליף קי,
רויט■ גלית הצעירה שחקנית

בסצ להשתתף שהסכימה מן,
הזו. המסויימת נה

הכהן, מנחם הרב ח״כ 91
 מכך נפגע המערך, סיעת איש
ב הסיעתי לדיון הוזמן שלא
 במכתב הרבנות. חוק עניין
סי ליושב־ראש ששיגר חריף

 מיטה ח״ב בכנסת, המערך עת
 אפליית ״נגד הכהן מחה שחול/
המע בסיעת ובדואים דתיים
 שח״ב לכך רמז גם הכהן רך.״

 הח״ב אבו־רכיע, מחמד
הוז לא המערך, של הבדואי

 עם ראשי־המערך לישיבת מן
 ת־ ושמואל ארליך השרים
 קרקעות בחוק שדנה ■*מיר,

הבדואים. י -
ה בסיעת שנערך לדיון 9!

 ,הרבנות חוק״ . .בעניין מערך
 מה־ זענסת חברי גם הוזמנו

גן־מאיר, •הותק י מפד״ל,
 מהמערך שביקו&ז גלאס, דויד

בחוק הדיון להעברת להסכים

 החוקה־חוק־ומישפט לוועדת
 עומד שבראשה הכנסת, של

שב לוועדת־הפנים, ולא גלאם,
 המערך איש עומד ראשה

התנג להצעה הילל. שלמה
 אורה ח״כ בחריפות דה

 לב כר־ חיים וח״כ נמיר,
 ״לא זו: התנגדותה על הגיב
 בתולות, כמו להתנהג כדאי
להסכים.״ כך ואחר לא, לומר

 להסכים ביקש בר־לב 9!
 ״זה באמרו: המפד״ל להצעת
ה פני על לחמך שלח בחזקת
 התנגד שריד יוסי ח״ב מים.״
 משלוח ״מרוב לבר־לב: ואמר
נש אנחנו המים פני על לחם

רעבים.״ ארים
 ראש־ ביקור במיסגרת 9

 חברי נלקחו בקאהיר, ■הממשלה
 לסיור שליווהו, העורכים, ועדת

 דיוק, ליתר או באלכסנדריה,
היש העיתונאים קניות. למסע

 בשוק לסייר שביקשו ראליים,
נת העיר, שברחובות ההומה

 של דינימרצת בהתנגדותו קלו
 שלא המיצרי, איש־הביטחון

 אלא קניות, לערוך להם איפשר
 ומרוכזת, ענקית כל־ביו בחנות

שיאפ לתחנוניהם, נענה ולא
ברחו סיור לערוך להם שר

שי ותוך ברירה, מחוסר בות.
 מנך<ל ■החליטו פעולה, תוף

 ז/טלווי׳ר של מחלקת־החדש־ת
 גלי 1יפץ,..ייג!פק חיים יה,

 לקחת שפירא, .צבי צה״ל,
 ונימלטו לידיהם היוזמה את

 הם המיצרי. הביטחון מאיש; ז
 העיר של העוני לרובעי חמקו
כלבבם. מסע-קניות וערכו

2187 הזה העולם


