
הפרטי מיבתבוה את מצאה השגריר אשת

ה את ט מלי  כר
שקה שי למ  אי

שוי ע סגנון ה  ב
ם שי אנ ם,ל  שלכ

ם. שאתם הבי  או
תו שו ש הגי  ו

ה ט מלי  סנגריה כר
או ר ם,לבד, ק  ח

ת,  במסיבה בזוגו
מקום. ובכל

פונש ברמליטה
 בסיר הכרמליטה את חממו

 הדר פרי פלחי עמוק.הוסיפו
 וקינמון הטונה טבטי.פירות

הטעם. לפי
קר כרמליטה

 קרח. קוביות לכרמליטה הוסיפו
 אחר. הדר פרי או לימון. פלחי
 וקינמון טץ, תפוחי פלחי
הטטם. לפי

ת111הטיבע על כותבת וריקה!ראי העטיפה, ניירות בין
 המאתיים הצגת עם 9:
בכיכו הפנטומימה מופע של
ויו אופיר שייקח של בם
 כל נציגי הוזמנו בוקר, רם

נע וכולם בארץ, השגרירויות
 זו: להיענות הסיבה בחיוב. נו

 להבין כולם יכולים זה במופע
הבמה. על המתרחש את
האמרי השגריר אשת 8!

 דואיס, פאלי בישראל, קאי
זהירה מאוד ״אני :סיפרה

 את כותבת. שאני מילה בכל
עם הייתי כאשר למדתי הלקח

 אך העתיד, על בקלפים קוראת
 העבר.״ על לספר יודעת אני

 כיצד לברר התעקש האיש
הסבי ומירי זאת, עושה היא
 אותה יכניס אם כי לו רה

 לו. תגלה תור, ללא לאמו
 וכאשר כך, עשה אכן הוא

 לו אמרה האשד, מן יצאה
ראי מאוד, ״פשוט :מירי לו
 השייכת תלויה, מגבת כאן תי

אילת.״ של מבתי־המלון לאחד
ה וייצמן, מכון נשיא 9

מכנה סלע, מיכאל פרופסור

 סלע של ביתו קציר. רם
 שהיה מי על־ידי בזמנו נבנה
וייסגל. מאיר המכון, נשיא
האחרו בדיחת־הזוועה ■

 חולה מנוסי: דירי של נה
 למות עומד הוא כי שהתבשר

 ביום היפה האחות את מבקש
 עי- ולתנות לו להעתר האחרון

 מסכימה האחות אהבים. מו
 תובע האיש אך רחמים, מתוך
 פעם. אחרי פעם כך על לחזור

 עייפה, שהיא טוענת כשהיא
יכול, אני ״אם החולה: אומר

 בעיר שלו לגית-הקיץ כשהגיע השבוע נדהם מחקה-החיות״, כ״אריק הזכוראמיר אריק
 שבשנים אריק, הרוסים. ורהיטיו פרוץ, הבית את ומצא בצפת העתיקה

 בהעדרו. הבית על ישמרו שלו שחיות־המתכת להתבדח תמיד נהג מצליח, פסל־מתכת הפך האחרונות
בהן. לנזוף אלא נותר לא ולאריק פנימה, חדרו כשהפורצים שעבר, בשבוע ישנו שהחיות נראה אולם

ל יודע מהתקף־לב, שהחלים
 השבוע מחלתו. על התלוצץ
 מיב־ ״עברתי :ברבים התפאר
לטכ היתד, כוונתו !״חן־בד
 הלב, צילום של חדשה ניקה

ב המוכנס צינור באמצעות
הרגל. עורקי

 ה־ בלונדון, דבר כתב 8'
 ארצה חזר פרי, יורם ד״ר

ה הדברים ואחד משליחותו,
 לגשת היה שעשה ראשונים

 לדאוג כדי למישרד־התיקשורת
 אחרי בביתו. טלפון להתקנת

 זמן להמתין עליו כי שראה
 הציבורי לטלפון ניגש רב,

 למישהו, לטלפן ורצה במקום
 כתוב: היה הטלפון תא על אך

 יורם מקולקל. הזה הטלפון
ו הקרוב למישרד־הדואר הלך

 הטלפון משם. לטלפן החליט
 ספר־ אולם עבד, אמנם שם

 פרי במקום. היה לא טלפונים
 לכתוב עומד הוא כי גילה
 של התקנתם בעיית על ספר

 בהשוואה בארץ, הטלפונים
בבריטניה. זה בתחום לנעשה

 זראי, ריקה הזמרת ■1
 בפאריס, דרך־קבע המתגוררת

 11״ב־ בארץ: לידידיה כותבת
 ג׳ודאיקה רדיו לי מעניק במרס

ל מגדדויד־הזהב את בבלגיה
 היהודית או הישראלית זמרת

 אני באירופה. פופולרית הכי
 לי גורם שזה ומתוודה מודה
 מכינה אני עכשיו רב. עונג

 על ספר וכותבת חדש תקליט
הטיבעונית.״ הרפואה

ה בית־המישפט נשיא 81
 בחן לינדוי, משה עליון,
 שעמד המערער את בעיניו
 זה היה בית־המישפט. לפני,

 גדל־ממדים ותיק, משאית נהג
 עבירת־תנו- ביגלל ועב־כרם.

 רשיון־הנהיגה ממנו נשלל עה
 עיר- והוא שנים, חמש למשך

ה לבית־המישפט על־כך ער
 שתחליף כדאי ״אולי עליון.

 בקול הירהר מיקצועך?״ את
 כאשר בית־המישפט, נשיא

העירעור. את לדחות החליט

אר במשך באפגניסתאן בעלי
 שזו גיליתי שם שנים. בע

 אחד יום ביזבוז. ללא ארץ
 למישהו, פרטי מיכתב כתבתי

או וזרקתי דעתי את ושיניתי
 הלכתי שבוע כעבור לסל. תו

 תרופה, לקנות לבית־מירקחת
 את הרוקח עטף ולתדהמתי

 התברר שלי. במיכתב התרופה
 מכר בביתנו המשרת כי לי

 השתמש וזה לרוקח, הנייר את
בו.״
 קבוצת מאמן שהיה מי 8!

 תל-אביב, מכבי של הכדורסל
 למכבי כי גילה קליין, דלף

לה שתפקידו מיוחד, אדם יש
 ויל* ארל השחקן את עיר
 כדי אימון, כל לפני מם יא

להש יבוא אכן שהוא לוודא
 תמיד יש לוויליאמם בו. תתף

 אוהב איננו מדוע תירוצים
 מספר: הוא לאימונים. לבוא
 עצים חטבו שלי וסבתא ״סבא

 ניקו שלי ההורים באפריקה,
 בכל ובכלל לבנים, של בתים

עב הכושים שלנו ההיסטוריה
 שהלבנים עכשיו אז קשה. דו

 ויתאמנו. מישחק לפני יתחממו
 המישחק ת א אתן כבר אני

עצמו׳.״

׳מי יחסי״ד,ציבור אשת 9
 אשה אל הלכה זיכרוני רי

 כאשר בקלפים. הקוראת ביפו
 אותה קיבלו לביתה נכנסה
 מירי האשה. של בניה חמשת

ל ואמרה מסביבה התבוננה
כי יודעת ״אני מהם: אחד
 באילת.״ לאחרונה היית אתה
 יודעת היא כיצד שאל נדם הבן

״אמך מירי: לו השיבה זאת.

 במכון שלו בית־המגורים את
 חיים של ביתו כבית־סלע.

 הפך הראשון, הנשיא וייצמן,
 איננו ואיש היסטורי, אתר

 במכון אחר בבית בו. מתגורר
אפ־ לשעבר, הנשיא מתגורר

הא משיבה יכולה!״ את גם
לא אתה אבל ״כן, : חות

לע בבוקר מחר לקום צריך
!״ בודה

לביא, אריק הזמר ■1

 עורדהדין הנהג, של סניגורו
 כסוף־השי- לויתן, עמיקם

״באמת, בהומור: אמר ער,
 ה- אותי שאל לכאן בדרך

 להיות לו כדאי אם קליאנט
עורך־דין.״

יבין דמיה
העולם״ כל

 ניגש נעמה. בתו, של ביום־ההולדת המדינה, נשיא אצל התארחה (באמצע)
 ״סביב בשיר אותו ללוות תסכים אם אותה ושאל בורשטיין מייק אליה

רשות לשאול צריכה היא כי לו אמרה היא האירו־וויזיון. תוכנית לקראת בטלוויזיה,
הסכים. האב יבין. חיים זה כי גילה ומייק שם, היה הוא שגם לאביה מייק את ולקחה מאביה,
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