
 הנשיא את ליוו □,השוטר
 והעיתונאי לקולנוע שהלך

שלים ביר! ריקה דירה הראשי לרב הציע
 נשיא־המדינה, רעיית ■

 מיכתב שלחה נכון, אופירה
 מצריים, נשיא לרעיית תשובה

בירכ על סאדאת, ג׳יהאן
או כתבה ד,הדשה. .לשנה תה

לך להודות ״ברצוני : פירה
 החדשה לשנה איחוליך על

 ד,תיקווה, את ולהביע שלנו
 את בכנפיו נושא זה שגוזל

 תיקוותי־ של הכנה התגשמותן
 השנה לשלום. המשותפות נו

 שנפתחה משום טובות מבשרת
נו לפגישה מאוד קרוב בסיכוי

 מקווה, אני שבה, בינינו, ספת
בת במאמצינו להמשיך נוכל

 לשתינו: יקרים שכה חומים
הר חברתית, רווחה חינוך,

 שיקום האשה, מעמד בות,
יו טוב עתיד ובניית נפגעים

 הם באשר הילדים לכל תר
ב להשתמש נא הרשיני שם.

 יאם לך, לומד כדי זו הזדמנות
 הערצתי כמה עד באיחור, גם
 והאמיצה הגאה עמידתך את

 המוסרי הכוח ואת בקופנהגן
 אלי מצטרף בעלי שהפגנת.

 ולנשיא לך החמות בברכותינו
אל־סאדאת.״

■  המיסחרי המרכז רחבת י
 היתד, בירושלים יובל קרית של

שעב השבת במוצאי חסומה
 את סרקו מישטרה ניידות רה.

 הקולנוע אולם שסביב האיזור
 הסרט הוצג שבו ,1 סינמה

 כי שחשב מי הסיני. הסינדרום
 נרגע חשוד, חפץ נמצא במקום
 המדובר כי לו שנודע לאחר

המ נשיא :ממלכתי באירוע
 ורעייתו נכון יצחק דינה

 של השניה להצגה באו אופירה
הופ לא באולם הקהל הסרט.

שו שלוש ולראייה: מכך רע
 אירעה הנשיא מושב לפני רות

פרחחים. של תיגרת־ידיים
 פלו־ יחזקאל ח״כ !■
 של רוגזו את שעורר מין,

הורכיץ, יגאל שר-האוצר

 לכלי־התיקשורת שהדליף בכך
 מישרד־ מתכונן לפיו סיפור,
ה ביום מיסים להטיל האוצר
לב נוסע ״אני אמר: שקל,

 מיש- עם הסוכות חג את לות
 ההמון מן רחוק באילת, פחתי

 שהצלחתי שמח אני הסואן.
 בעודו הקומקום את להרוג
קטן.״

 מישרד־האוצר אנשי ■1
ואמ פלומין גילויי על הגיבו

מיו בצעדים ינקטו לא כי רו׳
 שנגיד משום השקל ביום חדים
 ומג- גפני ארמן ישראל בנק
קב מישרד־האוצר כ״ל ע  י

 באותו בארץ יהיו לא נאמן
 פלומין: כך על הגיב היום.
מפ הם כי כאן יהיו לא ״הם

 ההמונים.״ מזעם חדים
■  שר- :השבוע מבדיחות |

אכו־חצירא אחרון הדתות
 כדי שמו, את לשנות החליט

 הוא אשכנזי. יותר שיישמע
 צורה״, א איך ״הוב בשם בחר

לי ״יש :באידיש שפירושו
יצ ח״כ נקע ומדוע צרה״.

רקד כי רגלו? את רכין חק

 דמון שדה־הונעופוז באתר ביקור ערך ההסתדרות של הכללי המזכירמשל ירוחם
טענותיהם, את שמע הוא במקום. הישראלים הפועלים עם ושוחח שבנגב,

 ישראלים פועלים •עוד יועסקו בקרוב כי להם בספרו אותם עודד הוא שאמרו. מה לפניו ורשם
לפועלים. משל ירוחם אמר אלי,״ לפנות תוכלו תמיד בקשות, או טענות לכם יש ״אם שם. בעבודות

 הספרדי הזמר אל נילוותה הולנדית ודוגמנית זמרת (מימין)ון־דו־אנט מארן
 אותי שיקדם הבטיח ״הוא בארץ. בביקורו איגלסיאס חוליו

 כמה לעוד פה נשארת ואני לבדו, חזרה נסע הוא רבנו, כאן היינו כאשר אן כזמרת,
 אדווה, נעמי הבוהמה אשת ידידתה, אמרה. שיר," כאן לי יכתוב מישהו אולי ימים.
 תבל מיס פז, אביבה הזמרת את והזמינה ישראליות, נשים עם מסיבת״הכרות לה ערכה

להולנד. חזרה ואחר־כן חוף־הים, על ימים כמה בילתה מארין עצמון. ענת והשחקנית מור, רינה לשעבר

 על שמע כאשר שימחה מרוב
 יריבו, של הפתאומי אישפוזו

פרם. שימעון ח״כ
 האשכנזי, הראשי הרב 9!

 בתוכנית גילה גורן, שלמה
להת מתל-אביב עלה כי רדיו,
 בדירת־השרד בירושלים, גורר

 אונ- יצחק הרב קודמו, של
מיש בקירבת המנוח, טרמן

 העיתונאי נשיאי־ישראל. בן
ל טילפן שמואלי יצחק

 מדוע הרב את ושאל רדיו
 העיר־ חומות בין מתגורר אינו

 לשאול צריך כך ״על העתיקה.
 לוי, דויד שר־ד־,שיכון את

 לדעתך היכן ״וכי הרב, השיב
 החומות?״ בין לגור יכול אני
או זאת ״מה שמואלי: ענה
 שר- של בביתו היכן? מרת
 אלץ יגאל לשעבר, החוץ

ריקה.״ הרי דירתו המנוח.
 פולש חדש ספורט 9!

ד,שח מישחק :הכנסת למישכן
 השח תחרויות על האחראי מת.
 ח״כ הוא העם נבחרי של

כדיאן. (״גוסטאב״) אליקום
 צילצל סוכות בערב 91
 הבי־בי־ רשת של הרדיו פרשן

 של ביתו אל דיי, רובין סי,
 שאל הוא אכן♦ אכא ח״כ
 עי- מילחמת על תגובתו מה

 שהיה מי אמר ראק-איראן.
לש מסוגל ״אינני שר־החוץ:

 מילחמה שזוהי אפילו מוח,
מת אני לאיראן. עיראק בין
 שמשמח מה אך מילחמות. עב

 שלא הוא זאת, בכל אותי,
 התיכון במיזרח מילחמה בכל

מזרחי ובכרמלישראל.״ מעורבת
•*?ב ״גיח <ו י״ יי׳*יו ו ד־יוג־

 כרמליטה מזוג
 בכוסות

 קרח, קוביות עם
 לימון פלחי הוסף

 קינמון ומעט
הטעם. לפי
 תהנה אתה
לך. יודו ואורחיך

 כרמליטה
 סנגריה

קרח, עם
 טוב היש

 ממנה
ש? בק
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