
מת ע1מד א טפל ב  לוריא רענן נ
נמצא והיכן נאור? לאריה

 (״נצלה״) אכרהם ח״כ 8'4
 הציירת של בנה כץ־עוז,

הת ר,זתג ציונה הוותיקה
 פיתאום ״מה :השבוע לוצץ

 על־כך נאור אריה התרעם
אליו? נטפל לוריא שרענן

 המיקרה לבין זה ביו ההבדל
 זה היה לא שבגין הוא, שלנו

 ו- הגדה־המערבית, את שתפס
 נהגה לא הגדולה יקתרינה

הסיורים.״ בזמן לישון
שהת־ הדיווח למיקרא ■1

 יצחק חבר־הכנסת של 12ה־ גן בנויצחק׳ רביב
 הוא לספורט. רבה נטייה מגלה יצחקי

 מתאמנים ועפשיו קילומטרים, 30 של מרחק אביו עם בעבר רץ
הפעי בין הוא יצחקי בתל־אביב. שיתקיים המרתון לקראת השניים

בספורט. לעסוק הח״כים את מגייס והוא בכנסת, בענף״הספורט לים
*

ת בגין שיבו שלה? בי מ מ ה
 שבמשך התנבא הוא 1973 מאי

 תפרוץ לא הבאות השנים 10
 מדי- לבין ישראל בין מילחמה

נות־ערב.״
אמוראי עדי ח״כ 8!

 עם תל־אביבית למיסעדה נכנס
 אר־ בשגרירות הכללי הנספח

 םמוך שולחן ליד צות־הברית.
 כאשר דיין. ומשה רחל ישבו
 קם הוא עדי, את דיין ראה

 רואה ״כשאני ואמר: לקראתו
 הולך ואני עניבה עם אותך

הר לי יש פתוחה, בחולצה
 אך בפעולת־תגמול, שאני גשה
עכ בעבודה שאתה מבין אני

שיו.״

8  לתפקיד המועמדים אחד 1
 המערך בממשלת שר־האוצר

 (״חב״ש״) חיים פרופסור הוא
 ממישפחה בא הוא כן־שחר.

ב שר אביו מאוד. מוסיקלית
 שנים ניגן עצמו והוא מקהלות,

 היא אחותו כינור. על רבות
 אשתו רודה, אכיבה הזמרת

 שלפני רווה, אילקה של
 אילקה הצמד את היוו שנים

ואביבה.

 וינ־ חיים פרופסור 81
האורתו המחלקה מנהל פרג,
 על הדסה, בבית־חולים פדית

הכיר כיצד סיפר הצופים, הר

ן-

 רק יכול מאוס במיקי .הלא
לטפל.״ קאריקטוריסט

הכהן מנחם הרב ח״ב 8
 בנק נגיד כי ״אומרים אמר:

 נכח לא גפני, ארנון ישראל,
 האחרונה. הממשלה בישיבת

 ראש- כי מסתבר, לעומת־זאת,
 אמנם פגין, מנחם הממשלה,

נכח.״ לא אך שם, ישב
 כי מתלוצצים במפד״ל 8|

 הד״ר שר-הפנים, של נכדו
ל מסבו ביקש בורג, יוסף
 שר־ להיות איך אותו למד

 :הסבא אותו שאל הפנים.
 ?״ זה את צריך אתה ״למה
 ארצה ״אולי הנכד: לו השיב
 כשאהיה שר־הפנים להיות
 ״לא בורג: לו השיב גדול.״
שניים.״ צריך

 שאלו רבים חברי־כנסת 8!
 חיים מישרד-הפנים, מנכ״ל את

שי בריכוז שעסק י, ק רם קוב
 המצרים עם האוטונומיה חות
 גססו מדוע האמריקאים, ועם

 המנכ״ל: להם השיב השיחות.
אוטו-אנמיה.״ דם, ״חוסר
כר־לב חיים ח״כ 81
שמ לסיורים בהקשר סיפר,

 למנחם שרי־הממשלה ארגנים
 יודעים ״אנחנו לאחרונה, בגין
 פוט־ גריגורי הגנרל שגם

 שלו, לצארית אירגן יומקין
סיור הגדודה, ■יקתרינה

למענה. כבש שאותה בסיביר,

 פגישותיו על בעיתונות, פרסם
ה עם דיין משה ח״כ של

 אנוור שאל שבו המצרי, נשיא
 מהן דיין את אל־סאדארג

הבחי תוצאות לגבי תחזיותיו
 מיכה ח״כ העיר בישראל, רות.

שכח, ״אל-סאדאת :חריש
מוצ כל־כך לא שדיין כנראה,

ב־ כי עובדה באסטרולוג. לח

 לאחר מפאריס, אלה בימיס חזרהענת!!בידוד
הצרפתי״ העיתונאי מבעלה, שנפרדה

 כמה שלפני סבידור, מנחם הליכוד, ח״כ של בתו היא ענת יהודי.
 מערכת־ בעת הליכוד. מטעם תל״אביב עיריית לראשות רץ שנים

 לא סבידור כי בשלטים, מיפלגת־העבודה אנשי יצאו אז הבחירות
 אז ישראל, רכבת מנכ״ל היה כאשר הרכבת, את לנקות הצליח

 לצאת מי עם לה שאין ענת, תל״אביב. את ינקה הוא איך
בבית. נשארת כשהאם־רעיה למסיבות, אביה עם יוצאת אלה, בימים

 באה המסיבות לאחת צרפתי. בית־אופנה בעל שהוא לארוסה,
 שהיא (במרכז), יעל ואחותה, (מימין) היפהפיה אמה בחברת
 הצטרף הוא וגם אביהן, את בבית שכחו לא הנשים שלושת חיילת.
בתל־אביב. מבתי־החולים באחד אחות היתה ציפי למסיבה. אליהן

 - ידדין אשר את לראשונה
 בנק נגיד להיות שעמד מי

ב ישב זאת במקום ישראל,
 בארצות- נמצא וכיום כלא,

 ״אשר :וינברג סיפר הברית.
איכ למישפחות נולדנו ואני
 בראשון- פרדסים בעלי רים

 שטחים היו למישפחתי לציון.
ב כבר נהגה והיא גדולים,
 פועלים להעסיק ההיא תקופה

כש הימים, באחד ערביים.
 על חלף בי״ת, בכיתה הייתי

 לי וסטר ידלין, של אביו פני
 בדרכו גם מצלצלת. סטירה
 להנחית האב שכח לא חזרה

 וכי ה׳שניה, הלחי על סטירה
 ייעשה ׳כך :ואמר הוסיף הסבר
פו מעסיקים הוריו אשר לילד
ערביים׳.״ עלים

הקרי בין הוויכוח על 81
 לבין לוריא. רענן קטוריסט,

 נאור, .אריה מזכיר-הממשלה,
 שאריה ״מסתבר מנוסי: אומר

נאור.״ כל־כך לא

 כרמליטה את
 אישי למשקה

 בסגנון העשוי
 לאנשים שלכם,
 אוהבים. שאתם

 והגישו שתו
 סנגריה כרמליטה

 חם,לבד, קראו
 במסיבה בזוגות,

מקום. ובכל
ה ט לי מ ש ט־ ת פ

 בסיר הכרמליטה את חממו
 הדר פרי □לחי טמוק.הוסיפו
 וקינמון הטונה טבטי.פירות

 הטטם. לפי
ה ט לי מ ר ר נ  ק

 קרח. קוביות לנרמליטה הוסיפו
 אחר. הדר פרי או לימון, פלחי
 וקינמון טץ, תפוחי פלחי
הטטס. לפי
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