
 כרמליטה את
 אישי למשקה
 בסגנון העשוי
 לאנשים שלכם,
 אוהבים. שאתם

 והגישו שתו
 סנגריה כרמליטה

 לבד, חם, או קר
 במסיבה בזוגות,

מקום. ובכל
פונש כרמליטה

 בסיר הכרמליטה את חממו
 הדר פרי פלחי עמוק.הוסיפו

 וקינמון העונה פירות טבעי.
הטעם. לפי

קר כרמדיטה
 קוביותקרח. לכרמליטה הוסיפו

 אחר, הדר פרי או לימון. פלחי
 וקינמון עץ. תפוחי פלחי
הטעם. לפי

נזזרוזי כרמל£1

באמבולנסים. החסכניים השרים 1גסע עכשיו עד
בויידות־מישטרה ייסעו והלאה מעתה

 מהחזיון המסקנה את ■1
ל שנערך המהמם האורקולי

 בכארנאך, נבון הנשיא מען
 הכתב הסיק העילית, במצריים

 יונה הצופה, של הפרלמנטרי
מזר ממוצא דתי יהודי כהן,

 קצת כאן ללמוד ״אפשר : חי
לאומית.״ צניעות

 נבון יצחק הציג כאשר £
ה,נ־ לפני שחל משה ח״ב את

 את שהובילה בספינה מצריים,
 מעמק־ בחזרה נבון הנשיא

 צלם־ נפל ללוכסור, המלכים
 מי־הני- לתוך גרמני עיתונות

 על שהיה מצרי, צוללן לום.
 לנילוס זינק בספינה, מישמרתו

 הצלם, את רק לא משם ומשה
 מצלמו־ שלושת את גם אלא
המבזק. עם תיו

השתתף במצריים בסיור 0!

 באמבולנסים, נסעו עכשיו עד
 בניידות- נוסעים הם ומעתה

מישטרה.

מי רוזוליו דני כח״ ■1
 סיעת ראש של מקומו את לא

 משה ח״כ בכנסת, המערך
במצ בסיור שהשתתף שחל,
ה של הישיבות באחת ריים.
 ליושבת־ראש לפנות רצה סיעה

ח״כ בכנסת, ועדת־החינוך

 החשמל חברת לסיפוח חוק
ישראל.״ למדינת

 בוועדת- הדיונים באחד 01
 רק הופיעו הכנסת של הכספים

ויחז רון אימרי ח״כים, שני
״שני רון: אימרי פלומין. קאל

 ייצוג, תוספת לקבל צריכים נו
 כל את היום מייצג אני כי

 את ואתה האופוזיציה, חברי
הקואליציה.״ חברי כל

 את הלהיב ״כור״, חברת מנהלבלומנטל נפתלי
 כאשר נבון, הנשיא של הפמליה

שרכש כחולה, בגלביה לבוש כשהוא השיור מימי באחד הופיע
באגו־ המפרך הסיורים יום במשך אותה לבש הוא בלוכסור.

הסיור ממשתתפי כמה מעלות. 40 על עלוץ כשהחום סימבל,
את ללבוש יעז שלאן עימו להתערב מוכנים היו

הת לא בלומנטל נפתלי בישראל. המטוס מן ברידתו הגלביה
בו־גוריון. בנמל״התעופה הגלביה את לבש ולא — ערב

אחרונות״ ״ידיעות הצהרון צלםבךמחס1[ יצחק
בעיתון, מבעלי-המניות ואחד

 לאסואן. נבון הנשיא של הפמליה את שהוביל למטוס לעלות עמד
 קנה לחנות־למזכרות, אץ איציק נקרע. במיכנסיו שהרוכסן גילה אז

 ראה כאשר היום. אותו כל במשך אותה ולבש אפורה, גלבייה
 את מיישם שאתה רואה ״אני :לי אמר זה, בלבוש נבון אותו

״הנורמליזציה  ובעוד מוזס, וראובן חמדה של בנם הוא איציק !
בצהרון. מניות איציק קיבל ״לאשה״, השבועון את מנהל רוני, אחיו,

 ״זה :לו אמר המצרי, שיא
בכנ האופוזיציה סיעת ראש
 מקווה ״אני :שחל העיר סת.״
 אל- השיב זמן.״ להרבה שלא

 שזה לך מאחל ״אני :סאדאת
 אני אבל — זמן להרבה לא
 הפנימיות בבחירות מתערב לא

שלכם.״
ה עורכי עם בפגישתו 0!

 ממצריים והשבועונים עיתונים
 נבון הנשיא עמד ומישראל,

 ילדים בהפגשת הצורך על
 אינם ״הילדים העמים. משני

 ״אם טען, לשפה,״ זקוקים
 מוצאים הם ביחד, אותם שמים

ומתחי זה עם זה מגע מיד
 כשאינם גם ביחד, לשחק לים

 רעהו.״ שפת את איש מבינים
 התנצל מכן לאחר קלה שעה

ל ללכת שעליו ואמר הנשיא
 יכול ״אתה הבאה. פגישתו
 התלוצץ כאן,״ אותנו להשאיר

מנ אניס אוקטובר, עורך
אנח ילדים. כמו ״אנחנו צור,

זה.״ עם זה לשחק נדע נו
 הולדתו בכפר בסיור 91

 אבו-אל- מית אל־סאדאת, של
ה אל מנצור אניס פנה קום,

 ואמר הישראליים עיתונאים
 את תפנו שאתם ״אחרי להם:

 הזה למקום נקרא סיני, כל
אבו־אל-קום.״ ימית

ב הסיורים באחד 0!

 ידיד- נימררדי, משה גם
 שבא נבון, הנשיא של נעוריו

להת כדי מאנגליה במייוחד
 מארד אחת אחרי לנבון. לוות

 לקא־ נימרודי הלך חות־הערב
 בקאהיר הילטון שבסלון זינו

 שאל כאשר נאה. סכום והרוויח
 יצחק צלם־העיתונות אותו

 בכל יעשה מה נופף־מוזם
 נימ־ לו אמר שהרוויח, הכסף
 ואת אותך מזמין ״אני רודי:

 אמר גדולה.״ לארוחה ידידיך
 מיל- השתתפו, בארוחה ועשה.

 אשת פורן, אפריים יצחק, בד
 רמי דינדה לישכת־העיתונות

 פוסט, ג׳רוסאלס עורך ,כאוס
 לישכת־ה־ וראש ראט, ארי

 בתום חפץ. לאס עיתונות
 לערוך נימרודי רצה הארוחה

וה מאחר אך בנילוס, שיט
 בוקר, לפנות ארבע היחד, שעה

כך. על לוותר החבורה נאלצה

 העולמית, ויצ״ו נשיאת 0
 בפמליה שהיתה יגלום, רעיה

ידי לפני התפארה נבון, של
 העירו מצריים גברי כי דותיה

היחי הישראלית היא כי לה
 תואמים בגדים הלובשת דה
האירוע. את

ש האחרונה הבדיחה 01
בתוכנית לונדון ירון מספר

ה שרי השבוע: על יורדים
בכסף עדיין חוסכים ממשלה

ל הצביע הוא נמיר. אדרה
 שמה. את שכח ולפתע עברה,
לי ״קוראים :נמיר העירה
 פרס: שימעון ח״כ אמר אורה.״

מספי סיבה זו כזאת ״שיכחה
 לו השיבה מחנה.״ לעבור קה

טו יותר סיבות ״יש :אורה
״נכון.״ :פרס לה אמר בות."
 ועדודה- של בישיבה 01
 ח״ב אמר הכנסת של כספים

 יהיו אם ״גם 'רץ אימרי
 בטוח לא אני חילופי״שילטון,

 העיר בארץ.״ טוב יותר שימיה
 לסיעת־המערך, חברו על־כך

 אתה ״מה. :חדר עמוס כח״
 של המודעות את קורא לא

פרם?״ שימעון
הטלוויז באגרת בדיון 01

ה חברת על״ידי ופדייתה יה
 הטלוויזיה אנשי אמרו חשמל

 יהיה אפשר מוגבר שבמאמץ
 לירות, מיליון 120 עוד לגבות

 מיליון 50 יעלה המאמץ אבל
 ח״כ כך על העיר לירות.

40,״/״ :פדומין יחזקאל
 שערוריה. זו — גבייה עלות
שראל אפילו וי י  עושה דנ

בזול.״ יותר זה את
 התעורר דיון באותו 0

מתנ החשמל שחברת הרושם
 על־ידה. האגרה לגביית גדת

במתכו ״אולי פלומין: הציע
נציע הגולן לסיפוח החוק נת

 סגן־ראש־ הגיע כאשר 01
אד שימחה ראש־הממשלה

 אי־האמון להצבעת לארץ, ליד
 שבועיים, לפני בכנסת שנערכה
 ועידת-החוץ יושב־ראש התלוצץ

 ״מה, אדנס: משה והביטחון,
 הרי ל זאת בכל אותך הביאו

!״תצביע איך ביטחון אין
 ועדה באותה בדיון 01
 שר־האוצר אמר אחר, ביום

״הייתי :הורביץ ייגאל
 בראשות בוועדה לשבת צריך

 מתארים אתם מודעי. יצחק
 מצידי?״ זה קורבן איזה לכם

 אברהם ח״כ כך על לו העיר
 מלא, קורבן לא ״זה מלמד:

קורבן.״ 90ס/ס רק זה
 שימעין תומכי של בכנס 01
 מי הסהן, דויד קרא פרס

 ועדודהחוץ- יושב־ראש שהיה
 הקטע את בכנסת, והביטחון

 בסיפרי רבין יצחק שכתב
 ה פרס. על שרות פינקס
 ״א. אבן: אבא ח״כ על־כך

 לאוטוביר פירסומת בעד לא
אחרים.״ אנשים של גרפיות

 ה■ דיברה כנס באותו 0!
 גז, מתילדה לשעבר, ח״כית

 הית בין סרס. של בשיבחו
עוס שפרס ״בעוד :אמרה

 אחי שיחקו חשובים, בדברים
בטניס.״ מכירה, שאני רים,

2 ה העולם0 2253 הז




