
 מרשימותיו
 שרמבקר
מסעדות

רח! בחברתי היה הפעם  או
 | ומבין ותיק ידיך מצרפת,

המסע וביין. בארוחות גדול
ובמיו למחמאותיו, זכתה דה
 התפע־ את פרגסוא הביע חד

תו לו  ,סירה׳ ״פטיט מיין |
 ומעולה' חדש אדום יין [זהו
של  הת־ו והוא כרמל-מזרחי, |

 העיקרית,! למנה נפלא אים
 ברוטב. בקר צלי
 יין' עוד .טעמתי מכבר לא

 !״טינטה כרמל, של חדש
 שול־ יין הוא גם )אמרלה״,

חני  מנד אני משובח. אדום .
 בפני האלה היינות על יליץ

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

האלה. החדשים

פטיט
טידה

וטינטה
אמילה
מיטיבים

את
הארוחות

 מגדל וידבר או־יאר טניס. משחק ב ו וזה־ ארד ■ים ח
ת עלה סימור ומשה פורחים. מסיפא לדרג

 הטלפון צילצל השבוע 0
 אילן העיתונאי של בביתו
 מוצטא־ היה הקו על כפיר.

מצ ממשלת ראש ח'ליל, פה
 ח׳ליל הבהיר זו בשיחה ריים.

 הפקעת־ה־ מדיניות כי לכפיר
 בהס־ פוגעת בשטחים אדמות

כם־השלום.
 פתיר, שלן שחושב מי 8:

 ראש־הממ- של יועץ־העיתונות
ם שלה, רי פ א  יועצו פירן, ו

 בעבודה רק עסוקים הצבאי,
 חוש־ההומור את מנצלים ואינם
האח בסיורם טועה. — שלהם

ל פורן החליט במצריים רון
 השניים פתיר. את קצת הפחיד
 באלכסנדריה, להיפגש קבעו

 בחצות. הארמונות, אחד ליד
 ה־ למקום ראשון הגיע פתיר

 הגיע לעומתו, פורן, מיפגש.
 לצעוק מהנהג וביקש במונית,

 כאשר !״דן !״דן פתיר לעבר
שמ מכך נדהם דן, זאת שמע
ב זו לילה בשעת יותו זהים

כמו אז, לסגת. והתחיל חושך,
להר מהמונית פורן יצא בן,

גיעו.
מכ שריד יוסי ח״כ 8!

ש הדברים את בהחלט חיש
 בשבוע זה במדור לו יוחסו

״סיפור שריד טוען שעבר.
 והדגים הגדולים הדגים על כם

 אברהם ח״כ של הקטנים
 ואין הראש, מן מסריח מלמד

אמת.״ של עצם בו
 חיים איש־הטלוויזיה 8

 הוועד־הפועל לבניין הגיע גיל
 שם להכין כדי ההסתדרות של

 אותו ראה מביים. שהוא סרט
 ירוחם ההסתדרות, מזכ״ל
של,  בטעות אותו והחליף מ
 כתב־ההס* פלטגר, בחיים
 לא ״אני הטלוויזיה. של תדרות
 אוהו תיקן גיל,״ אני פלטנר,

 לו השיב חשוב,״ ״לא חיים.
 כולכם אתם ״בשבילי משל,

פלטנר.״
■  קרא זוהר אורי ר׳ :

 לו שילדה החמישי, בנו את
ב בחג־הסוכות, איליה אשתו

 1 מה שום על וזה אהרון. שם
מבק היהודית המסורת פי על

 הסוכה) (אורחי אושפיזין רים
 של בסוכותיהם הסוכות בחג

 נולד שהרך כיוון המאמינים.
 אהרון, היה אמור שבו ביום
 האושפיזין, להיות משה, אחי

אהרון. בשם הילד נקרא
 מעיד הגובלנים איש 8!

 שהיא ממבוש, איצ׳ה הוד,
זו אורי של הוותיקים מידידיו

 ברית־המילה לחגיגית בא הר,
המ שי ובידו זוהר של לבנו
 מעטפה. בתוך שהחזיק חאה
 אפריים אורי, של הבכור בנו

 את חגג מזמן שלא פישל,
ה בין עבר שלו, הבר־מיצווה

ה את מידיהם ואסף אורחים
 :ממבוש לו אמר מתנות.
 יש כי המעטפה, על ״שמור

 זוהר: פישל לו השיב צ׳ק.״ בה
 אשמור לא צ׳ק, בה אין ״ואם
?״ עליה
 במדינה אדם יש אם 8

 אוד' אחוד מח״כ החושש
 מוטי הבדרן זה הרי מרט,

 לפני סירב, מוטי גילעדי.
 ברריו לקרוא אחדים, שבועות

 שבו ימנוהי, דידי של פיזמון
הס אחר־כך הח״כ. את תקף
 עם גדלתי ״אני :גילעדי ביר

 מ־ והוא מכרכור אני אולמרט.
 שהוא רק לי חסר בנימינה.

אותו...״ תוקף שאני יידע
 חיים הצעיר הטניסאי 8!

 המנהיג של נכדו ארלוזורוס,
 השם, אותו בעל המנוח הציוני
 תוכניתו את לדחות החליט

 מזלו את ולנסות דרפואה ללמו
 יצא' הוא מיקצועי. כטניסאי

גליקשטיין, שלמה עם

 לתחרויות בטניס, אלוף־הארץ
באירופה. מקצועיות

ב כדורסלן שהיה מי 81
 שנות בתחילת תל־אביב מכבי

 מנהל פדרהרסט, כוב ׳,70ה-
 החדש מרכז־הטנים את כיום

 גם משחק בוב בקריית־שמונה.
 בפר- הפועל בקבוצת כדורסל
ב לראשונה המשחקת גילעדי,

 הלאומית. בליגה תולדותיה
 במושב משק לעצמו קנה הוא

בית־הילל.
 של המבוקש החתיך 8

שהת האחרון, טורניר־הטניס
ללא הוא ברמת־השרון, קיים

 פאר השוודי הטניסאי ספק
 על־ידי שנוצח יירדקויסט,

 או־ תום ההולנדי הטניסאי
ב נשים מוקף היה הוא קר.
 וכל־כך בארץ, שהותו כל משך

שהב עד מהישראליות התפעל
הבאה. בשנה גם לבוא טיח

 קי■ האוסטרלי הטניסאי 8
 השח- את שניצח דיכלי, לין

 נסטסח, איליח קן־ליצן
 החדש ממרכז־הטנים התלהב

 להפגין והסכים בקריית־שמונה
 אלוף נגד מישחק־ראווה שם

 פרי*־ תומי בארץ, הנוער
שר.

 של הרישמי המשקיף 81
 המיקצועיים, הטניסאים איגוד
 האמריקאי, סמית פרנק
 מרכז- אותו כי לשמוע הופתע

 קילומטרים שלושה שוכן טניס
מק ״אני לבנון. מגבול בלבד

 ישחקו הקרוב בעתיד כי ווה
 קטיושה וטילי טניס, כולם כאן
 כדורי- רק עוד, יעופו לא

 טייס הוא סמית אמר. טניס,״
 של הששי בצי ששירת קרבי,
ארצו.

־ שדרן־הטלוויזיה 8' ב  טו
ער יה  למיש־ רותק כל־כך ס

ש־ ברמת־השרון, הטניס חקי

ושחקנית־ פלג אלכס ,,הבימה״ שחקן של החודשים ושמונת השנה בת בתם  התרנגולות, לול אל הוריה עם הגיעה גילה, ״אליצור״, ניבחרת של הכדורסל יי •̂  1 י ייייי
 בתרנגולות רב עניין גילתה אך בתמונות, התעניינה לא מאיה עבודותיו. את גת משה הצייד הציג שם

 אמה בזכות בשחייתה. בתל״אביב הבריכה באי את להפתיע מצליחה כבר מאיה הגלריה. לצד שהיו
בעיות. כל ללא המבוגרים, בבריכת הקטנה שוחה לספורט, מורה גם שהיא הספורטאית,

* | | |1 {1|  מושב אל הוא גם הגיע חבר״הכנסת, 1\1ך14\
גת. משה של בציוריו לחזות כדי צופית, 11 11/111, 111
 אחד. מגש ורכש הלול, מן הישר הביצים, של בפיתוי עמד לא הוא

ביצים.״ יש שלמערך להוכיח רוצה ״עדי התלוצצו: באי־המקום

 של במישחקו לחזות בא כאשר
 איליה ״אם :התלוצץ נסטסה
שיט את אראיין אני ינצח,
 מוקד לתוכנית ארליך חה

 הפסיד, איליה ממרכז־הטנים.״
בירושלים. רואיין וארליך

 של הידיעות מיבזקי 8(
 רבה במידה סייעו צה״ל גלי

 אל־ חברת של להתארגנותה
 של הראשונות בשעותיה על,

 שעליה הפיתאומית השביתה
והפקי עובדי־התחזוקה הכריזו

הרא ההודעה החברה. של דים
 מ־ נמסרה השביתה על שונה

 לענייני־תעופה, לכתב אל־על
טלפו בשיחה טלמדר, עדי
 ושלושים באחת לביתו, נית

להו מיהר הכתב אחרי־חצות.
ה מיבזקי לעורך על־כך דיע

 נח־ אדי לילה, באותו ידיעות
אם,  בכל אותה שידר וזה מי
הלילה. מיבזקי

 זילכר אריאל הזמר 8'
הבי מעולם פרישתו את לקח
 התחיל הוא רבה. ברצינות דור

 ב־ צימחי־נו■ חממת בטיפוח
 עם מתגורר הוא שם כפר־מלל,

 ובתה הודארד רחל חברתו,
צמ אלפים 10 לו יש גילה.

ספ בקריאת עסוק והוא חים,
 -אם וחממות. צמחיה על רים

 — יצליח לא החממה עניין
 הזמר־ מבטיח להופיע,״ אחזור
מלחין.

מת רבים מלונות בעלי 8!
 הלשה בארץ שהתיירות לוננים

 מהם אחד כל מנצל לכן מאד.
אחד תיירים. יותר להרוויח
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