
 ורשימותיו
מבקר !מ*

 אורחן בחברתי היה הפעם
 ן ומבין ותיק ידיד מצרפת,

 המסע•] וביין. בארוחות גדול
 ובמיר. למחמאותיו, זכתה דה
התפע את פרנסוא הביע חד

 סירה״.) ״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 חדש
שול יין הוא גם אמרלה״,

ממ אני משובח. אדום חני
 בפני האלה היינות על

כדאי הטוב. היין אוהבי

הנשים וכל בדואי. לסוס דומה הממשלה
בגין למנחם דומות בליכוד

הח ישראל בנק הנהלת 0(
 של הראשית בדלת לקבוע, ליטה

 גדולה מזוזה הבנק, מישרדי
 וע־ יושב־ראש לכבוד והדורה,

 הח״כ הכנסת, של דת־הכספים
 בעת לורנץ. שלמה האגודאי
 ביקור ועדודהכספים שערכה

 הליכוד ח״כ על־כך העיר בבנק,
 נייר־ ״זהו קאופמן: חיים
משהו.״ ששווה היחיד הערך

 אם ממושמע. הסוס טוב, פרש
 אינו שהפרש למסקנה מגיע הוא

 אותו. מפיל הוא בעצמו, בטוח
הממ עם לעשות צריך ״ככה
 סוסים של ממשלה זו־ שלה.

אבו־רביע. טען וחמורים,״

 המקומית המועצה ראש 0!
 :ולדמן, מיכה תבור, כפר

ש־ מס־ההכנסה מפשיטת נדהם

*0  תיה בארץ, צלמי-העיתונות מבכירי אחד 11101 *1
השוו שהיחידה בעת בן־גוריון בנמל־התעופה 1י11 1 111

 על שטיפס רוט, הארץ. את עזבה האו״ם של מכוח״החרום דית
 ושבר מעד לצילום, יותר טובה זווית לתפוס כדי מיזוודות עגלת

 בנמל״התעופה, מגן־דויד בתחנת וגובסה נחבשה היא ידו. את
האו״ם. חיילי את לצלם להספיק היוצאים לאולם מיהר והוא

לנישואיו יום־השנתיים את חגג הזמר, 111^ \ 1011711
התארח הזוג דווקא. בטבריה אורנה, עם ן11\ יי ״*1י *

 לכבוד גדולה מסיבה להם וערכו אותם שהפתיעו ידידים, אצל
בנה. עם במחול יצאה במקום, שנכחה יהורם, של אמו המאורע.

 השיפוט שטח תושבי על נערכה
להע חשדות התגלו בה שלו,

 מיליוני 44 של בגובה מם למות
 מיהר הפשיטה למחרת לירות.
 תפס הכנסת, למישכן גולדמן

 שימחה שר-האוצר, את שם
העצו ״רוב :לו ואמר אדליד,

 חולי קשישים, אנשים הם רים
 שוחררו יום באותו וכליות.״ לב

 בעיקבות ממעצרם החשודים
שר־האוצר. הוראת

 הגיש יגויי אס!? ח״כ 0!
 שבה לשר־האנרגיה, שאילתה

 מחקר־החלל על פרטים ביקש
 יגורי של להפתעתו בישראל.

כי מודעי יצחק לו השיב

 שר- של בסמכותו הוא הנושא
 ולא המר, זכולון החינוך,
 כך על הגיב מישרדו. בסמכות

שבממ החללים ״מכל יגורי:
אחד.״ חלל עוד יש שלה,
■  מישטרת דובר שהיה מי |

 סטאלג, ספרי וכותב תל-אביב
ל והעיתונאי אריכא, עמוס
 כיום שהוא לנדאו, אלי שעבר
 כתבו שרון, אריק של עוזרו

 אשר פניקס, בשם ספר יחד
 בארצות- גם מכבר לא פורסם

 בית- של בפירסומות הברית.
 שהיה אריכא על נאמר ההוצאה

 ועל מישטרודישראל מפקד
ישראלי סופר שהוא לנדאו,

 ראו בבנק, ביקורם בעת 0|
ה אלקטרונית מכונה הח״כים
 עת באותה כסף. שטרות סופרת
 50 של שטרות המכונה ספרה
תמו מתנוססות שעליהם לירות,

 חיים הראשון, הנשיא של נתו
 הסבירו הבנק עובדי וייצמן.
 יכולה אינה המכונה כי לח״כים
 בבת־אחת. שטרות שני לקלוט

 ״גם קאופמן, אמר נורא,״ ״לא
הצ לא הישראלית הפוליטיקה

וייצמנים.״ שני לקלוט ליחה
 על המערך, בסיעת בדיון !■
הבימ אדמות הפקעות :נושא
 של הבידואי הח״כ נאם אים,

 רביע, אבו־ מחמד המערך,
 באמצע בערבית. ארוכה שעה

מד חיים ח״כ קפץ נאומו
 דובר שאינו כמי הידוע לג,

 ־ :ואמר סוסים, חובב אך ערבית
 סוס.״ אמר הוא סוס, אמר ״הוא

 דבריו את שתרגמו אחרי רק
 התברר לעברית אבו־רביע של
צדק. בר-לב כי
 הסיעה את לשכנע כדי ■1

הממ את העוצמה בכל לתקוף
 סיפר הבדואים, בעניין שלה

הב מההווי סיפור אבו-רביע
 פרש עולה כאשר לדבריו, דואי.

 הסום אותו מנער סוס, על
 פרש הוא אם לבדוק כדי קלות,

 מגיע הסום אם לא. או טוב
הוא עליו שהרוכב למסקנה

^0 ך1*1"*1 ל | ן התיאטרון, לעולם קשורה אינה פורת, אורנה השחקנית של 21ה״ בת בתה |
/ 1 מאד עסוקה אורנה האם. משתתפת שבהן החזרות לכל לבוא הספיקה אך 1■ י1-

 במישרד נמצאת היא ובימים הסוכן״, ״מות החדשה בהצגה מופיעה היא ערב־ערב אלה. בימים
בביתה. מסיבה אורנה ערבה החדשה העונה פתיחת לקראת מנהלת. שהיא ולנוער, לילדים התיאטרון
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