
 מרשימותיו
 שלמבקר
מסעדות

 אורחן בחברתי היה הפעם
 1 ומבין ותיק ידיד מצרפת,•

 המםע־| וביין. בארוחות גדול
 י ובמיו־ למחמאותיו, זכתה דה
התפע־ את פרנסוא הביע חד

 סירה׳ ״פטיט מיין לותר 1
 ומעולה' חדש אדום יין [זהו
של  הת־ן והוא כרמל-מזרחי, |

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

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

 מנד אני משובח. אדום ״חני
 בפגי האלה היינות על ליץ1

ל כ  כדאי הטוב. היין אוהבי |
 השמות^ את לזכור ןלכם

האלה. החדשים

פטיט
טידה

וטינטה
אמילה
מיטיבים

את
הארוחות

מוקד

 שר־אוצר. לבזזידת בקריטוריו{ מחלבות ניהול
המצרי בצבא כוונות שגרמה ישראלית ומתיחה

 העבודה, מיפלגת יו״ר 60
 במיזנון ניגש פרס, שמעון
יהו ישב לידו לשולחן הכנסת

 ראש־ של יועצו אגני, דה
ב את גם שם ופגש הממשלה  ד

 של הבכיר כתבו גולדשטיין,
 עם יחד שכתב ומי מעריב

 יצחלן לשעבר, ראש־הממשלה
 פנקס זכרונותיו ספר את רנ״יץ,

פרס. את קשות תקף בו שירות,

 הצגת של הקלעים מאחרי אל
התיאטרון,״ בחיידק נדבקתי

 הוא בגולדשטיין, פרס כשהבחין
 ״איך צינית: בנימה אותו שאל
 הכזבים מילקוט נהנה אתה

 השיב גולדשטיין ״1 שכתבת
 בהזדמנות.״ לד ״אענה :לו

 כעבור לו נקרתה ההזדמנות
 שוחח שפרס בעת דקות, כמה

 גולדשטיין וייצמן. עזר עם
״חשב :לו ואמר פרס אל ניגש

 פנים להעמיד יודע שאתה תי
לך!״ איכפת שלא

וייצ־ עזר שר־הביטחון 11
 את שעבר בשבוע הפסיק מן

 להשתתף כדי במצריים מסעו
 אי- הצעת על בכנסת בהצבעה

ב עזר פגש בממשלה. האמון
ד״ יגאל ח״ב את כנסת  הו
 שר־האו־ לתפקיד המיועד כיין,

 ה־ ״אם באוזניו: והצהיר צר,
 את לקבל היחידי קריטרייון

 של טוב ניהול הוא תיק־האוצר י
 מיקי את מעדיף אני מחלבות,

 (״מיקי״) מיכאל שטדאוס!"
 מחלבות מנכ״ל הוא שטראום,
 במחלבות המתחרות שטראוס

הורביץ. שבבעלות טנא-נוגה

■ ל ניסה עצמו הורביץ !
 למינויו המתנגדים את הרגיע

ש בוכים ״אתם :כשר-אוצר
 הממשלה. את עזב דיין משיה

 לשר־האו־ בבחירתי תתמכו אז
 מהמיש־ שמישהו לפחות צר.

 ;הור־ בממשלה.״ יישאר פחה
דיין). של דודנו הוא ביץ

בית־המיש־ פסיקת ביום 8!
 אלון־מורה, בפרשת העליון פט

 עורך- את בכנסת הורביץ פשג
 שרבים זיכרוני, אמנון הדין
 המישס־ טיעוניו לזכות זקפו
 ההחלטה את זו בפרשה טיים

 בית־המישפט. של ההיסטורית
 ארץ- מאנשי שהוא הורביץ,
 מובהק ותומך השלמה ישראל

 של ידו את לחץ בהתנחלויות
ש ״למרות לו: ואמר זכרוני

 ל- חייב אני שלי, אדיב אתה
המזהיר.״ הניצחון על ברנד

 זכה ברכות של בשפע 8!
אכ המפד״ל ח״ב גם השבוע

מד, ם רה הו את שדחה מל

 שר־האוצר כסגן לכהן צעה
תפ שום ימלא לא כי והצהיר

 אין מאז הליכוד. בממשלת קיד
 מקום בכל אליו לגשת פוסקים

 את ללחוץ נמצא, הוא שבו
 בבירכת גבו על ולטפוח ידו

״מ מלמד: אמר כוח״. ״יישר
 הרבה בכל־כד זכיתי לא עולם

 כמו שעשיתי מה על ברכות
עשיתי.״ שלא הזה הדבר על

 ״מאז מסצ׳ואן״• הטובה ״הנפש
עזיקרי. ניטים השחקן הסביר

בפו המצרי שר־החוץ 8!
 גילה ראלי, כוטרז־ס על,

 מיש־ כישרון גם בו טבוע כי
 קבלת־ ממסיבות באחת חק.

ב וייצמן לעזר שנערכו הפנם
 הופתעה במצריים, ביקורו עת

 בוט־ כאשר עזר של פמלייתו
בדי לספר התחיל ראלי רוס
 שר־החק- של ביקורו על חות

במצ שרון אריאל לאות

 בוטרום לכן. קודם שבוע ריים,
 הדגים אלא בכך, הסתפק לא

 איך המשועשעת הסמלייה בפני
כש לו, ונשק אריק אותו חיבק

כבדים. דוב צעדי צועד הוא

וייצ־ עזר שר-הביטחון 81
 במצב־רוח ממצריים חזר מן

ה למישכן כשניכנס מצויץ.
 המישפ־ היועץ את פגש כנסת

 יצחק הפרופסור לממשלה, טי
 זמיר בג״צי״. ״שלום זמיר,

 בדרכו. המשיך ווייצמן חייך
 וייצ־ פגש למליאה הכניסה ליד
 שמואל בשר־המישפטים, מן

 ככה שמואל, ״שלום תמיר.
 וייצ- שאל בג״ציסז״ מפסידים

מן.

מ כמה שערכו מתיחה 81
 שנלוו הישראליים העיתונאים

 האחרון במסעו וייצמן עזר אל
 הכרזת גרמה כמעט במצריים,

 בעת המצרי. בצבא כוננות מצב
ש בלוקסור סיירה שהפמלייה

ה הכתב מתח עלית, במצריים
 ארז, יעקב ממריב, של צבאי

 קול של הצבאי הכתב את
 הוא דניאל. רוני ישראל,
 ידיעה בסוד, לאוזנו, הדליף

 זה כביכול, אליו, שהגיעה
ב פלש הלובי הצבא :עתה

מצ לתחום המערבי מידבר
 המידבר עיר את וכבש ריים,

 רוני מרס־א-מטרוך. המצרי!
ל הידיעה את לשדר ביקש
ל רצה לכן קודם אבל ארץ,

 המצרי. הצבא אנשי עם אמתה
המצ הגנרלים אל ניגש הוא

 וביקש וייצמן את שליוו ריים
 לגנרלים לידיעה. אישור מהם

 רוני מרם־א־טרוך. המצרית
 הם אבל מדבר, הוא מה על

 מאות מרחק שריחוקם חשבו
 שגרם הוא מקהיר קילומטרים

 לברר מיד התחילו הם לכך.
ה הצבא של הקשר ברשתות

הלו הפלישה דבר את מצרי
 אין כי להם שהסתבר עד בית.
 מודאגים היו לידיעה שחר
 ארז כי לרוני כשנודע מאד.
בקרב לו גמל הוא אותו, מתח

 השכיב בו הדשא על היאבקות
הקרקע. על ארז את
 (״יבי״) יונה המשורר 8!

ה כמשורר ידוע בן־יהודה,
 מ־ המתפרנס בישראל יחידי
 אותם מוכר וגם שירתו, סיפרי

 לפ־ הצליח כבר יבי ידיו. במו
 שלמה מערכת לעצמו תחת

מכי ושיטות עצמית הפצה של
 להציע יכול שהוא עד רה,

 למשל, כך, לידידיו. גם אותה
 הסטיריקא־ הוציא כאשר
 סיפוריו ספר את קינן עמוס

 לפר־ מתחת האחרון, הקצרים
 חלק עצמו על יבי נטל חיס,

הצ אחד שבוע תוך מההפצה.
 250מ־ יותר למכור יבי ליח

הצ כל את דחה הוא ספרים.
 גם וסרב לתשלום, קינן עות

ההו הוצאות את ממנו לקבל
בלה.
 נתן איכי השלום ספן 81
 ח״ב את במישכן־הכנסת פגש

 בעת שמיר, משה התחיה
 קמבודיה. פליטי על הדיון
בספי התעננייות גילה שמיר

 ובתחנת אייבי של השלום נת
רו אנחנו ״גם שלו. השידור

 אמר כזאת,״ ספינה לקנות צים
 תח- עליה ״נקים לאייבי, שמיר

 דבר את שתשדר נת־שידור
 ״למה אייבי: לו השיב התחיה,״

 ספינת עוד לקנות צריכים אתם
 שלי. את תקנו בבקשה, שידור.

 כששמע למכירה.״ עומדת הייא
 היפנה הוא ההצעה את שמיר

והסתלק. גבו את
 הוא לישראל שחזר יורד 8)

 סביר. צדוק הזמר-חקיין
ש אחרי אחדות, שנים לפני
 בתחנות מוחרם הוא כי טען

 ירדו הישראליות, השידור
 לאד- ריימונד ואשתו, סביר

 האשה הקימה שם צות־הברית.
 שבפלורידה. במאיימי מיספרה

חיש הם אחדים שבועות לפני
 בארצות- עסקיהם כל את לו

לארץ. ושבו הברית
 כר־או־ דויד השופט 8
כעשרים לפני כי נזכר פיר

י!01^ן1 תאילנד, גבול על קמבודיה פליטי בקרב חצלה לשליחות שיצא השלום, ספן 11111 1ך
ו ״בנגקוק האנגלית, בשפה חתאי חעיתון התאילנדית. בעיתונות גם רב לפירסום זכה !111 -1 \

 אצל תאילנד ממשלת ראש ביקור על ידיעה עם יחד הראשון, עמודו בראש תמונתו את פירסם פוסט״,
 אם תמה המראיין מישראליותו• יותר אייבי של יהדותו צויינה הראשון בעמוד בכתבה קמבודיה. פליטי
 שלי• על חושבים מה לי איכפת ״לא :אייבי תשובת יהודית. מיסיונרית בשליחות הגיע לא אייבי
חסד״. של בשליחות כאן ״נתן בעיתון: הכותרת אומללים.״ לאנשים לעזור לי נותנים עוד כל חותי,

ד 1ד י ד י ה  פתיחת בעת עזיקרי ניטים בשחקן פגש הצייר !
״חבימח". בית באכסדרת שלו, הציורים תערוכת 1 1 |

 בתי״ שחקן דן כשהיה החמישים, משנות עוד דן את זוכר ניטים
בחייו הראשונה בפעם ניטים הנער את והוביל ״הקאמרי״ אטרון
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