
 מרשימותיו
 שלמבקר
מסעדות

יכול איך
ממשלה

 ראש להיות רבץ
םפרוש קנה לא ומדוע שי נ א

 אורחו בחברתי היה הפעם
 ן ומבין ותיק ידיד מצרפת,

המסע וביין. בארוחות גדול
 ובמידי 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

 ״טיגטה כרמל, של חדש
 שול־ יין הוא גם ןאמרלה״,

 מנד אני משובח. אדום >חני
 בפני האלה היינות על ליץ1

 כדאי הטוב. היין אוהבי וכל
 השמות^ את לזכור !לכם

האלה. החדשים

וטינטהסירהפטיט
מיטיבים-ד 1־ —:אמו׳לה

מגפיים
 עזר שר־הביטחון ■1

מן צ הת על כששמע כעס ויי
 הדרום פיקוד אלוף של בטאותו

ר דו ־ (״יאנוש״) אביג  גד בן
 כאשר הגליל. ערביי על

 וייצמן, לו אמר אליו התקשר
 אתה ״מה גו: שנזף לפני עוד

לש שלי בגיס להתחרות רוצה,
 כמובן, התכוון, וייצמו ?״ עבר
ה החוץ לשר ש ש ריין, מ

ה את להפציץ השבוע התחיל
פרובוקטיביות. בטענות מדינה
■  חברי- של סיור באותו |
 רוני ח״ב התגרה לגולן, כנסת

 בחברי-הכנסת מהליכוד מילוא
 שערוריה בעניין המערך של

 של ספרו השבוע: של אחרת
וההתבטאו רכין יצחק ח״כ
 פרס. שמעון ח״ב על שבו יות

 של לחברי־הכנסת מילוא אמר
 במסוק איתו שהיו המערך,
 :לרמת־הגולן אותם שהביא

מ עצמו את הורס ״הליכוד
מת שאתם מבין אני בפנים.

 השיר פי על בליכוד חרים
^1ג1מ8 ץ011 6011 הידוע מ ץ ״ז
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מי אמר נושא באותו ■
 המערך של הכנסת לחברי לוא

 בישראל היה ״אילו :עימו שהיו
 רבין יצחק נשיאותי, מישטר

ראש־הממשלה.״ היה
 האלוף של הנאום בעת ■

ה חוסר את תקף הוא בן־גל,
רמת־ לישובי הממשלתי תקציב

• ד |  במקום נערפה עת בבירה, בימין־משה בגן־המצודה לבקר בא ירושלים עיריית ראש !1*11111 ף
הצטרף קולק ירושלים. חומות היה הציור נושא כאשר ילדים, ציורי תחרות ##1| 111

 מאנשי רבים בשבחים שזכה ציור ירושלים, חומות את לצייר שסיים עד ארוכה שעה וישב לתחרות,
 יוסי הירושלמי הצייר של בראשותו ועדת־השופטים בפרס. זכה לא טדי אולם במקום. המיקצוע

 ספר לטדי, שטרן יוסי של בתו נתנה לאכזבתו כפיצוי חנן. בשם לילד הפרס את לתת החליטה שטרן
 עם יחד תלוי, יחיה שלו הציור כי לראש־העירייה והבטיחה ירושלים, שנושאו אביה של ציורים

הקרוב. בזמן בבירה, היא גם תתקיים אשר לקהל, שתוצג התחרות, בתערוכת הילדים, שאר ציורי

מזרחי כרמל מ י׳נקב י#ימחניון ראשזן ח־קני * י*
מוקד

¥  קייטנת ילדי את הפתיע שר־החינוך, ר0
מוק־ חודעה ללא כאשר אשקלון, מתנ״ס י י■״ י

 הארץ על הילדים עם התיישב המר בקייטנה• לבקר בא דמת
 המד- של לתדהמתם חברה, מישחקי ולשחק עימם לשיר והתחיל

 הצטופפו הם השר. של משירתו התלהבו הילדים כי נראה ריכים.
הילדים. של מחיאות־הכפיים לקול אותן חילץ שנהגו עד סביבו

ח״כ כך על הגיבה הגולן.
ארכלי־־אלמוזלינו שושנה
 רוצה ״אתה לאלוף: כשאמרה

 תגיד, רק י שר־אוצר להיות
זה.״ את לך נסדר אנחנו

 של המפורסם הסיור 8!
 יותר נראה לרמת־הגולן הח״כים

 של כסיור מאשר פיקניק כמו
 דרולך חיים ח״כ חברי-כנסת.

 את עימו הביא מהמפד״ל ימן
 בניו. מעשרת אחד ואת אשתו

 ח״כ גם עימו הביא אשתו את
 ילדיהם ואת אמוראי עדי

 יע־ גד ח״כ גם עימם הביאו
 בץ־ אבדהם וח״ב קובי
ה נוף, עקיבא ח״כ עוז.

 עם להיראות באחרונה מרבה
בס התעניינות והמפגין נשים
 גם בא במין, הנוגעים פרים
 לטיול. אשה בחברת הפעם
 הילדים הנשים, רק לא אולם

 מסוקים בשני הוטסו והחברות
 מזכירת חברי־הכנסת. עם יחד

 ירדנה בכנסת הליכוד סיעת
 ואפילו היא, גם הצטרפה ■מולד

 שושן, משה סדרן־הכנסת
 ל- המייועדת בכניסה הניצב

לטיול. הצטרף ח״כים,
פו פרוש מנחם ח״כ ■

 כל במשך לטוס. כנראה חד
 היה וחזרה, לרמת־הגולן הטיסה
כסיד חיוור האגודאי הח״כ

 פירקי בקריאת הזמן כל עסק
 תפילת- את והתפלל תהילים
 נרגע פרוש ח״כ אולם הדרך.
 לעין־זיוון. הסיור הגיע כאשר

ובקבקבי במגפיים התעניין הוא

 בחן במקום, המיוצרים הגומי
לר וביקש ארוכה שעה אותם
 המשק חברי קבקבים. זוג כוש

 אין כי לו הסבירו הנדהמים
מכירה. במקום

 ברחוב בסופרמרקט לסייר יצא שר״התעשייה |1יי1 1111
■יו •י■ י ״ י -  העלאת על ההודעה למחרת בירושלים אגרון *

 ואם מוגזם, באופן מחירים העלו אם לבדוק ביקש פת המחירים.
 כאשר בוקר. באותו שונו לא שמחיריהם מוצרים של מחירים העלו

 כבירה זרים, מוצרים רק בו מוצגים שהיו דוכן ליד פת התעכב
 :למלוויו ואמר המחירים את בחן אמריקאי, וקורן־פלאקס גרמנית

גולדסטאר.״ מאשר גרמנית בירה לקנות זול יותר יהיה מעט ״עוד
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