
 ם בתלי הולכת ■ רפי
 של ובגובה וקופה מה1בק

ט1 גמדים. א ל בנאומי! עצמו! את הבין לא 1פ
 מי שיראק, ז׳אל, ■1

 לנשיאות בבחירות שמתמודד
 ד,גולים- המיפלגה מטעם צרפת
יש לשלושה היטב מוכר טית,

שג הוא האחד לפחות. ראלים
 מאיר בצרפת, ישראל ריר

 ישראל שגריר הוא השני .רוזן,
 אליהו הד״ר במצריים, לשעבר

 הוא והשלישי בן־אדישר
שלוש קיסרי. גיל העיתונאי

 שנה באותה איתו למדו תם
ב למדעי־המדינה בבית-הספר

מ הוציא זה בית-ספר פאריס.
אח ראשי-ממשלות כתליו בין
חזי העיתונאי צרפת. של דים

 פלאטו־ אנט מקח שנתרמו
 ומעשים לריפוי־שיניים שרון
 הגיעו אמנם אחרים, טובים

 ״יש ובכבוד. אפו בזיעת אליו
ש ככל כי הרושם לי

 כי לסדר ידע החבר־כנסת, תרם
עבו יתרום בצרפת הציבור

 בהתייחסו התובע, סיים רו,״
 פלא- של הקודמות להרשעות

 כלכליות בעבירות טו־שרון
בצרפת.

■  בעצמו, פלאטו־שרון |
 על לעונש, טען כאשר סיפר

 מסע- בעת לו שהיו הקשיים
מועמ הרבה ״יש הבחירות.

או מבין אינו שהציבור דים
 המועמד הייתי אני אבל תם.

 את אפילו הבין שלא היחידי
בחיוך. הח״כ אמר עצמו,״

■ עכ המתהלכת בדיחה י
מנחם ראש־הממשלה : שיו

 סגנו, עם בטלפון משוחח בגין,
 נשמע לפתע ידין. ייגאל

 :בגין שואל בטלפון. רעש
 הרישרוש, מי אצל לי, תגיד
אצלי?״ או אצלך

 מישהו :שניה בדיחה ■1
לד ומבקש הכנסת אל מטלפן

 אותו: שואלים שרון. עם בר
זה רוצה? אתה שרון ״איזה

 שמדבר זה או ילד כמו שמדבר
?״ צרפתית

ה קיבל גרבר יוסי ■
 לשמש — מפתה הצעה שבוע
ה באר־שבע. תיאטרון מנהל

 בילו, גרשון אותה לו ציע
 התיאטרון, של בפועל המנהל
 כדי מתפקידו לפרוש העומד

 הממלכתי בית־הספר את לנהל
 סירב יוסי ברמת־גן. לדרמה

 קשור הוא כי בטענה להצעה,
 שבסיומו ישראל, לקול בחוזה

 הקאמרי. לתיאטרון לחזור עליו
מ מדי צעיר אני זאת ״מילבד

אמר. תיאטרון,״ לנהל כדי

ם בנינו■ העלו  מאוד עסוקה נערת״הזוהרו
 שאר גין דוגמנות, בעבודות

 לורנט דניאל מוצרי את מדגמנת היא בתמונה עושה. שהיא הדברים
 שלה חבר שהיה מי מימון, ג׳ונאס הוא החברה בעל בארצות״הברית.

 אלה מוצרים עם מופיעה היא אלה בימים חודשים. כמה לפני
 משם החוזרים וישראלים האמריקאית. בטלוויזיה בסירטון־פירסומת

להראות מרבה היא בארץ רק לא כי לה לספר כדי אליה, מטלפנים

 שבו הסירטון באמריקה. גם אלא העיתונים, דפי ומעל בטלוויזיה
 למוצרים וגם לה גם — רבה הצלחה שם נוחל משתתפת היא

 בת״דודתה יעקובי, יהודית :משמאל בתמונה מדגמנת. היא שאותם
אוס משקיע בורשטיין, דויד פנינה, של ידיד עם באה פנינה, של

 לדרך״, שירי עם יוצאת ״אני ההצגה של להצגת״הבכורה טרלי,
 טוב הרגישה לא רוזנבלום פנינה לסלו. חנה מככבת שבה

הידיד. עם בת־הדודה את במקומה שלחה ולכן ערב, באותו

 שנה הוא, גם שם למד כרמל
שיראק. אחרי

 אמר בערב־ראיונות ■1
 החי גארדנר, סקוט הכומר

 והמנהל בירושלים, רבות שנים
 אמר: הוא שם. בית־הארחה

 היד, כובד מרטין ״פרופסור
 לבית־ההארחה לפעמים בא

 אמר פעם לכתוב. כדי שלנו
 לא היא בירושלים ,הבעיה ילי:

לח ללמוד אלא ביחד, למות
ביחד.״׳ יות
 רפ״י סניף ראש יושב 8'

נש עצמון ׳מתי בירושלים,
 של ההחלטה על דעתו מה אל

 לרשימתו להצטרף מיפלגתו
 עצ- השיב דיין. משה של

 לתל״ם הולכים ״אנחנו מון:
 של בגובה אבל זקופה, בקומה

גמדים.״
■ מי אודיס, בן ז׳אק י
 שמואל ח״כ של עוזרו שהיה

 יחד שהורשע פלאטו־שרון,
 שוחד־הבחירות, במישפט איתו
 ב- לעונש הטיעון בעת אמר

 הסתיים כאשר כי מישפטו
 עבורו החל מסע־הבחירות,
 המיש־ חקירת מסע־הבחילות:

הארוך. והמישפט טרד.
 ביקש מישפט באותו 0

 מיב־ מחוז־ירושלים, פרקליט
 כתובע, המשמש קדוש, אל
ד על יעלה פלאטו־שרון כי  ד

הכספים כי ויעיד כךהעדים

ד קוול״ן טו  החדש בסרט מגלמת מאנגליה, ארצה שעלתה השחקניתלנג
 ארצה הבאה אמריקאית, בחורה של תפקיד אבא״, של ״שיגעון

 דיין, אסי הבמאי של חברתו היא קרוליין בסרט. אהבה בסצינת : בתמונה קשת. ששי הזמר חברה, עם
ששי. הבטיח המצלמות,״ לפני רק מתעלסים ״אנחנו אליאן. יינה השתקנית של בעלה הוא ששי בעוד

 היפכו ^
 כרמליטה את

 אישי למשקה
בסגנון העשוי

 שלכם,לאנשים
 אוהבים. שאתם

 והגישו שתו
 סנגריה כרמליטה

 לבד, חם, קראו
 במסיבה בזוגות,

מקום. ובכל
פונש ט־מליטה

 בסיר הכרמליטה את חממו
 הדר פרי פלחי עמוק,הוסיפו

 וקינמון העונה פירות טבעי.
הטעם. לפי

קר ברמליטה
 קרח קוביות לנרמליטה הוסיפו

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