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 בעזרב מסתפק שוסטק אליעזר
תמיר לשמואל זקוק ואינו מיפו

נש1פ רומליטה
 בסיר קכרמליטה את חממו

 הדר פרי פלחי סמוק.הוסיפו
 וקינמון הסונה פירות טבסי.

הטסט. לפי
קר כרמליטה

 קרח. קוביות לכרמליטה הוסיפו
 אחר. הדר פרי או לימון. פלחי
 וקינמון סא תפוחי פלחי
הטסט. לפי

 היפכו
 כרמליטה את

 אישי למשקה
 בסגנון העשוי

 שלכם,לאנשים
 אוהבים. שאתם

 והגישו שתו
 סנגריה כרמליטה

 לבד, חם, קראו
 במסיבה בזוגות,

מקום. ובכל

 של האחרונה בישיבה 81
 הודיע כאשר רפ״י, אנשי

ההצטר על הורכיץ ייגאל
 דיין, משה של לרשימתו פות

 אהרון עורך־הדין אמר תל״ם,
ה הוועדה יושב-ראש מלצר,
 מוכן ״אני רפ״י: של מדינית

 לרשימת מושפלת בצורה ללכת
בש כבוד שזה מכיוון תל״ם,

 דיין.״ לפני להשתחוות בילי
 לא ״אני :הורביץ על־כן־ הגיב

 מלצר, של לדברים מתייחס
 הוא ילד שהיה שמאז מכיוון
דיין.״ על שרוף
 העיר ישיבה באותה 81

 הנהלת חבר פלג, אלישע
נר עבד אתה ״מלצר, רפ״י:

 זהות כל ואיבדת דיין, של צע
 הציע פלג עצמי.״ וכבוד אישית

 לעבור ההצעה על שההצבעה
 קפץ אז אישית. תהיה לתל״ם

 עוזרו פנג׳ל, יעקוב ממקומו
 תל- עיריית מועצת חבר של

 תקף ליפקין, חיים אביב,
 להושיב וניסה מאחור פלג את

 לא שהצעתו כדי בכוח, אותו
לב התקבלה היא אך תתקבל.

סוף.
 של הישיבות באחת 8(

 בצהלה, בביתו שנערכה תל״ם,
 14ה־ המקום ״לגבי דיין: אמר

 עדות- בן רוצה אני ברשימה
 שלמה כמו מישהו המיזרח,
 ועד־ה־ (יושב־ראש אזולאי
 רשות־שרות־התעו- של עובדים

 שההיגוי ספרדי, שנראה פה),
 שיהיה ועדיף ספרדי, יהיה שלו

מעיירת־פיתוח.״
הצטר על נודע כאשר 8!

 ל- הורכיץ ייגאל של פותו
 הפטיר דיין, משה של רשימתו

 בורג: יוסף הד״ר שר־הפנים,
החבלן.״ אצל החלבן ״הלך

 חדשות בדיחות שתי 81
 המפד״ל למה היום: מתהלכות

לישר זכות־בחירה נגד היא
 ? בחוץ־לארץ הנמצאים אלים
 לא שאלוהים בטוחים הם ככה

יצביע.
 מדינת־ בין ההבדל מה 81

 בבית- ? לבית-משוגעים ישראל
נור היא ההנהלה משוגעים

מלית.
 אליעזר שר-הבריאות 81

 היה מדוע נשאל שוסטק
שמו של הצירוף בעד קודם
 הליכוד, להנהגת תמיר אל

 הוא והתנגד. בו חזר ואחר־כך
 מיפו. העורב לנו ״די השיב:

מה בעורב גם צורך לנו אין
החופשי.״ מרכז
 פלומין יחזקאל ח״כ 81

 מישפחתו עם לחג־הפסח נסע
 על זמנו את ובילה לאילת,

 ״מאז לנביעות. צפונית החוף
מה מועמדותי את שהורדתי

הטל התחילו לכנסת רשימה
 מיני וכל בביתי, לטרטר פונים

 לחזור אותי לשכנע ניסו אנשים
 להיות לאילת, ברחתי לכן בי.
שות לפחות הם הדגים. בין

פלומין. אמר קים,״
ב היה בן־יהודה (״יבי") יונה משורר״השלום 8
 משורר לכך גרם השביעי. רקיע

 אל־חאג׳, תופיק מעזה,־
 ה- בעיתון שיר לו שהקדיש

 אל־ הלאומני מיזרח־ירושלמי
 אל־חאג׳ כתב (״השחר״). פג׳ר

תע ״מה הישראלי: לעמיתו
 / ראשך! תרכין אל / שהו
 / בושה סיפוריך מצוואר מנע

 לכפרו שייכים הם אם גם
 למזורי הד הנך אתה / העיברי.

 מה / המיזרחיים. ופצעי /
דוחה ההיכל / ? תעשה

 קיבל תל־אניב, מכני של שחקן־הכדורסלפוי אולסי
 ומקדם־מכירות מנחל־שיווק של מישרה

 בגדי הכוללים אירופית, חברה מוצרי המייבאת ישראלית בחברה
 ביורן גם חתום חברה באותה וסקי. שחייה גולף, לטניס, ספורט

לשחיינים. המיועד בגד־ים לובש אולסי במוצריה. המשתמש בורג,

11 1 1 1 0 1 באיחור. הסופרים לוועידת בא 8
השיב: הדבר, לסיבת נשאל כאשר | ■ 1 1/1 /11

 את לראות באתי ועכשיו ילדי״זקוני, את השכבתי כל ״קודם
 הרבה שם להישאר שלא החליט מוסנזון ייגאל זיקני״הספרות.״

המקום. מן הסתלק ידידים, עם מילים כמה שהחליף ואחרי זמן,

 ה- את שידרנו כאשר גאון.
מאי כולנו התאכזבנו מלתרום

הקו לואיס, ג׳רי של שיותו
 לא הוא וגם האמריקאי, מיקאי

 הטל־ בתום אחרינו. השתגע
 הבאה ,בפעם לנו: אמר תרום

 עושים איך לכם אראה אני
מלתרום.״

 שהיה מי אידן, אבנר 8
 ד.מכ- בשוודיה, ישראל שגריר

ו בוואשינגטץ ישראל ציר
האדמיניסטר כמנהל כיום הן

 תל־אביב, מוסיאון של טיבי
 לתקופה הבא בשבוע יוצא

 השבוע לארצות־הברית. קצרה
 מסיבות־פרידה -לו נערכות

 הולך הוא כאשר בעיר, רבות
 מהן אחת ובכל לשניה, מאחת

האנשים. אותם את פוגש הוא

הירו התיאטרון בעל 81
 שנסע מארק, אריה שלמי,

 לעבור כדי לארצות־הברית
 לא־ממאיר גידול להסרת ניתוח

 התל-אבי- ושהאמנים מראשו,
 כסף אספו והירושלמים ביים

 בריא ארצה השבוע חזר למענו,
 אמר טוב. ובמצב־רוח ושלם

 את לעזוב ״החלטתי מארק:
מ ולעסוק האמרגנות, עיסקי
באמנות.״ עכשיו
 מדי עשתה השבוע 81
ר ע לבעלה, מסיבת־הפתעה ס

לכנ לרוץ אחדים חברים דים
 להת- רוצה כסו״ חיים סת.
 המפד״ל. מטעם לכנסת מוד

 לעמוד רוצה ארצי יצחק
 לבחירות ל״ע רשימת בראש

צבי שיפמן דויד לכנסת.  ו
ר  מועמדים להיות רוצים רנ

 וגם הליברלית, המיפלגה מטעם
 (״צ׳יצ׳)״ שלמה העיר ראש
ל מועמדותו את הגיש להט
הליב המיפלגה מטעם כנסת
 ראש־ סגן על-כך הגיב רלית.
״מש :גריפל יגאל העיר,
 בגוב-האריות. לבד אותי אירים
 ראש־ שאהיה רוצים ובכוח

העיר.״

 בבניין החמישית בקומה 81
 ועדת־הבחי- התמקמה הכנסת

עכ יושבים שם המרכזית. רות
 עצידני, משה השופט שיו

 כשלידו הוועדה, יושב־ראש
 מזכירת אדרי, תמי עוזרים

מזכי מלר, ירדנה הוועדה,
 דליה בכנסת, סיעת־הליכוד רת

 שהיתר. המערך, מזכירת גורן,
ל דויד של מזכירתו גם  מ

לי גוריון,  מטעם שרם וני
 הקשר על כאחראית המפד״ל.

 פנינה מונתה צה״ל עם
 יעד, סיעת דוברת אמיר,

 יצחקי, שרה היא והדוברת
הכנסת. דוברת גם שהיא

 מדי שלו. יום־ההולדת לרגל
והז פנינה, אחותה אל נסעה
 של ידידיו כל את לשם מינה

 איתו וקבעה טוכיה, בעלה,
ב 11ב־ משם לקחתה שיבוא
 וכאשר בא, אמנם טוביה לילה.
 ביותר הופתע לדירה נכנם

 הטלוויזיה אנשי את שם למצוא
 אמר התל-אביביים. וידידיו
 מחלקת־החדשות מנהל טוביה,

 שעליתי מזל ״איזה :בטלוויזיה
לח החלטתי תחילה למעלה!

 כאשר אך למטה, למדי כות
 החלטתי יורדת שאינה ראיתי
איתה.״ מה ולראות לקפוץ
עונד תל-אביב בעיריית 8

 לאט- עיניך פקח / שומריו.
 תדהמתך כוס מלא י/ לאט

 אנשיך מיטב הנה / הניצחית.
ההיס עין מול / המושפלים

 מוצאים הם בליבי / טוריה
נועם.״
 הישראלית הטלוויזיה 81
 ביום- תוכנית־בידור תשדר

הק התוכנית את העצמאות.
 באולם השבוע וצילמו ליטו

 מח־ ראש התל-אביבי. צוותא
 הטלוויזיה, של לקודהבידור

 בהקלטה, שנוכח חסון, חנוך
 רואה רק אני ״עכשיו אמר:
 אפר עם לעבוד זה תענוג איזה
יהורם כמו ישראליים, נים

ם ל עו ה ה 2278319 הז
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