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מסעדות

 אורחן בחברתי היה הפעם
 ומבין} ותיק ידיד מצרפת,

 ע־|0המ וביין. בארוחות גדול
ובמיו למחמאותיו, זכתה דה
 התפיע־^ את פרנסוא הביע חד

 ,סירה׳ ״פטיט מיין |לותו
 ומעולה' חדש אדום יין [זהו
 הת־ן והוא כרמל-מזרתי, |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 ״חני
 בפני האלה היינות על ןליץ

 כדאי הטוב. היין אוהבי כל1
 השמות^ את לזכור !לכם

האלה. החדשים

פטיט
ה ד סי

וטינטה
אמו^ה
מיטיבים

את
האדוחות

̂י׳-א ״ייי

יוד'1ר.זן
הסוגר.

מלה. ממשלת־ליכוד בשוו״ץ הקים ארליך
אדומים פלפלונים בלי לאכול יבול אינו אטה ם וזוובין

 בר־המיצווה מסיבת את 8!
 הבכור נכדו דיין, סער של
 ובנו דיין משה שר־החוץ של
 איר- דיין (״אודי״) אהוד של
 על דיין, רות הסבתא, גנה

 בהרצליה-פי- בביתה, הדשא
 על־ידי הוזמן דיין משה תוח.
 בתחילת למקום הגיע רות,

 שתי שהה מסיבת־הקוקטייל,
להסתלק. ומיהר דקות

 כאשר סער, של רופאו ■1
 דניאל הד״ר תינוק, היה

בהז העלה כצנלסון, (״דני״)
 בר־ על זיכרונות זו דמנות

תו שהיה כצנלסון, המיצווה.
 יום הוזעק כי סיפר צהלה, שב

קרי פי על הדיינים לבית אחד
 ש־ לו שאמרה רות, של אתה
 לבית בא הוא חולה. נכדה
 כשהוא דיין משה את ופגש
 כצנלסון שאל הבית. את עוזב

 סער?״ שלום ״מה דיין: את
 לו השיב גמור,״ בסדר ״הוא
ל כצנלסון כשנכנס רק דיין.
 כשהוא סער את ראה הוא בית

ו מסוכן, במצב לגמרי, כחול
 לבית־ במהירות אותו הוביל
נמרץ. לטיפול חולים
 אחר, קרובדמישפחה 11

 וייצמן, עזר שר־הביטחון
 אחותה היא ראומה שרעייתו

 את לשכנע ניסה דיין, רות של
 בר־המיצווה במסיבת הנוכחים

״לא האימרה חשובה כמה עד

 העניין, במה המופתע ידיד
ה בצריף כי אלוני לו סיפרה
 שהיא שמריהו, בכפר שוודי
 דלף בו, מתגוררים ובעלה
למיטתם. ישר הגשם השבוע

 ה־ מכל יונים של י כנס 8!
ב בתל-אביב נערך מיפלגות

 עופר, של החתונה מסיבת
 את פעיל. מאיר ח״כ של בנו

 גאולה ח״כ הפתיעה החוגגים
 במהלך לפתע שהופיעה כהן,

 ידידות להביע כדי המסיבה,
 בעת כיפה חבש פעיל אישית.
 ח״כ על־ידי שנערך הטכס,

 כמוהו הכהן. מנהם הרב
 מצפן מנהיג אחיו, גם עשה

ב שהחזיק פילכסקי, עודד
 ושבגלל החופה, ממוטות אחד
 הוא אף נראה וכיפתו זקנו
 כחוזר־בתשד לפחות או כרב,
בה.

 לפתור מקורית דרך 81
 ביום־הכי- הנסיעה בעיית את

 גת. משה הצייר מצא סורים
 שבתל- מביתו להגיע רצה הוא

 ביפו. שלו הסטודיו אל אביב
 נכנם במכוניתו, לנסוע תחת
 יפו. עד בשחייה ופתח לים
 הגיע קלות שעות שבע תוך

 יום בכל שוחה ״אני ליעדו.
עו הייתי לא אם כי דקות, 20

 לדגנר־ נכנס הייתי זאת שה
 של עם הציירים אנחנו ציה.

למה הצייר. מצהיר דגנרטים!״

 תערוכתו את פתח התיאטרון, במאיבונים שמואר
ו־ שחקנים הגיעו לגלריה •6 מיספר

 של האמנותי המנהל לוין, דויד הבמאי ביניהם רבים, בדרנים
 רבות. שנים לפני בונים אצל כעוזר־במאי עבד לוין ״הבימה״.

ברבים. ציוריו את להציג העז לא עדיין אך בציור, חוטא הוא גם

 ״פעם וייצמן: סיפר תנאף״.
 המטריד. את איבד אחד יהודי
 היכן להיזכר הצליח ולא שלו,
 לרבי, פנה הוא אותה. שכח

 של העצה עזרתו. את וביקש
 בתנ״ך ׳תקרא היתה: הרבי
 היהודי החל לתשובה.׳ ותגיע
ל שהגיע עד בתנ״ך, לקרוא
 לא ולדיבר הדיברות עשרת
 את שכח היכן נזכר אז תינאף.

שלו.״ המטריה
 שולמית חברת-הכנסת 0!

 אל השבוע טילפנה אלוני
 את באוזניו ודיקלמה ידיד,
 בעל צריפנו ״גג הבא: השיר

 זפת, לא רעפים, לא הוא, מום
מי על גשום, ביום טיפה כל

ה שאל כאשר דולפת.״ טתי

 ביום- דווקא לעבוד לו בער
 שבועיים בעוד כי הכיפורים?

ש חדשה, תערוכה פותח הוא
 בלול־תרנוגולות הפעם תהיה

 לה, יקרא הוא צופית. במושב
 ביצים״, עם ״תערוכה כמובן,

 דן ידידו, תהיה והאטרקציה
ץ, כן־ חבי יעשה אשר אמו
המוזמנים. לכל תות

 מרון חנה השחקנית 81
 מיפלגודהעבו־ במזכ״ל פגשה

לכ, חיים דה, ר־  והבחינה ב
 אותו כשחקרה צולע. הוא כי

 בר־ לד, סיפר הצליעה, לסיבת
 רכיבה. בעת מסוס נפל כי לב

מרג אחת את שאיבדה חנה,
 אל־על מטוס על בהתקפה ליה

חוש־ את איבדה לא במינכן,

 שינה לא סמי למזכרת. דולר
הדו את אבל דרכו, את עדיין

שומר. הוא לר
 לשעבר, ראש־הממשלד, 8'

 כנראה יחמיץ רכין, יצחק
 האירועים את הקרוב בעתיד

 במדינה. הסוערים הפוליטיים
 ארוך למסע לצאת עומד רבין

 לספר כמסע־פירסום לחו״ל,
העד ,שירות פינקס זיכרונותיו

 אירוטיים ותכשיטים פסלים של חדשה תערוכה פתיחת לקראת שבוע
 מעשה תכשיטי״זהב, עטוייה כשהיא במסיבה, נראתה השבוע שלה.
 יותר, יקרה אני יום ״כל לירות. אלף 40 של כולל בשווי ידיה,

מסבירה. היא העולמי,״ בשוק הזהב מחירי של לעליה בהתאם

 לבר־לב: והציעה שלה ההומור
עלי!״ תישען ״אז

קבו של החדש מנהלה 81
רו צכי תל־אביב, מכבי צת
לאו השקפות בעל הוא זן,

 את מרגיזים במיוחד מניות.
 ״שלום תנועת אנשי צביקה

 מצא הוא לאחרונה עכשיו״.
 במיבחן להעמיד כיצד שיטה

של האידיאולוגית נאמנותם את

מכו לבעלי זו. תנועה אנשי
הסיס מודבקת שעליהן ניות,

 צבי מציע ״שלום־עכשיו״, מה
 כש־ התווית, את להסיר רוזן

כר להם מבטיח הוא בתמורה
 ממיש־ לאחד כניסה־חינם טיס

קבוצתו. של חקיה

 אחרונות ידיעות כתב 8<
 חשוד אינו גרינשפן, סמי

 מחסידי כאחד או כדתי דווקא
 בשל ידוע הוא להיפך, חב״ד.

ה נגד המאבק עם הזדהותו
 זאת עם יחד הדתית. כפייה
שנוש קמיע, סמי עימו נושא

 דולר :חב״ד חסידי עימם אים
 .חרכי על־ידי אליו שנשלח

ב כי מסתבר מלו־כאכיץ׳.
 תערוכת- נערכה כאשר שעתו.

 מלובאביץ/ הרבי של צילומים
בתע היחידי המבקר סמי היה

 בספר־ד,אורחים שרשם רוכה
״הצילו :בנוסח דברי־כפירה

 מחזיר הנושא אבל יפים, מים
 ימי־הביניים.״ לחשכת אותנו

 לידי ספר־ר,אורחים כשהגיע
 של בדבריו הבחין הוא הרבי
 מיהי. לדעת והתעניין סמי,

ל ״תגידו :פסק לו כשסיפרו
ה את שיקרא גרינשפן אדון

 מתחילתו בו עובד שהוא עיתון
 שלא לו יתברר ואז סופו, ועד
 הכל ולא אור, הוא היום הכל

וב חושך, היה בימי־הביניים
 יחד דרכו.״ את שישנה טוחני

לסמי הרבי שלח הדברים עם

 בגירסה באנגלית. להופיע מד
 אהד כרך הספר יכלול האנגלית

ה כל ממנו והושמטו בילבד,
 במאבקי־הפ- העוסקים פרקים

במדינה. נים
 אווירה משרים החגים 8!

 באחד נסית. יושבי על טובה
 כהרגלם, ישבו, מערבי־החג

 התל־אבי- בבית־הקפה אמנים
 בעל למקום נכנם כאשר בי.

 איש־כסיית, חצקל הקפה,
 לו למחוא היושבים התחילו
 (״יבי״) יוגה המשורר כפיים.

 :חצ את ובירך קם יהודה כן־
 מזיל החל מאד, התרגש זה קל.

 כל את להזמין והחליט דמעות,
חש על לשתיה המקום יושבי
 החדשה. השנה לקראת בונו׳
המש את קיבלו שכולם אחרי

 ושוב רגליהם על קמו קה׳
 במשך כפיים לחצקל מחאו
רצופות. דקות חמש

 אופירה הנשיא, רעיית 8!
 לשמוע בוודאי תשמח נבון,

 עיקבותיה סוף־סוף נמצאו כי
ש מי אד־כילי, זיינה של

 י,56 בשנת נערת־מצריים היתר,
 בתואר זכתה ̂ אופירה כאשר
ל נפגשו השתיים ׳.56 צברית

הת לא ומאז בצרפת, ראשונה
 רצונה את הביעה אופירה ראו.

 של בגודלה עלה מה לדעת
 הזה העולם המצרית. ד,יפר,פיה

 אל שהגיע עמוד, לכך הקדיש
אניס אוקטובר, השבועון עורך
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