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 אמרטו
רום

לימון וודקה
 הרביעיה
 החדשה

״כרמל״ של
בבאר אצלכם ראשון• משקה

אמריקנו

מזרחי פרמל11;
<עקג וז^חו יזניס ראשו! מיקס

 שלו הדובר על אף סומך לא שר־האוצר
ת אות □,קורא והגנבים ת תריבו! הודעו

 עצמו את סתר רביו 9!
 הזכיר הוא הרף. ללא בנאומו

כיו הציבור על חשוד שהיה
 •כ,׳. על מצטער אינו והוא נה,

 מחדש לד,ערכה קרא אחר־כך
 ותבע קמפ-דייוויד, הסכמי של

חוס ומוחמד רגן שרונאלד
 הם אף יחתמו מובארק ני
 רגע כעבד־ המקורי. הנוסח על

 ומבלי גור, מוטה לח״כ פנה
שקרי ציין שמו את להזכיר

 עם למשא־ומתן חברים את
ל הבסיס את מערערת אש״ף
קמם־דייוויד. הסכמי

 פרס, שימעון כח״ ■1
 ש־ טוען המיפלגה, יושב-ראש

מתפ־ ואינה יציבה המיפלגה

נח- פלאטו־שרון, שמואל
 של הכספיים משאביו קרו

כע בישראל הידוע פלאטו,
 כי הסתבר כאשר מופלג. שיר
 הוא שבה בסביון, הווילה גם

 חייך לאמו, שייכת מתגורר,
 :ואמר חריש יוסף השופט

 שהוא חושבים אנחנו ״הנה
ש מסתבר? ומה מופלג, גביר

 גר אפילו והוא כסף, לו אין
אמא.״ אצל
הנא גרנות, דניאל ■1

 ובצי־ מגונים במעשים שם
בעי רבות נערות של לומן
ואוש חלה ידיעתן, בלי רום,

 ב־ התובע בבית־חולים. פז
אברהם עורך־הדין מישפט,

שמוא־ מתי של לשפתיו לחייה את מקרבת \ 11161!
ן # וממ ראש״הממשלה, מישרד מנכ״ל לביץ/ 11 !,/

 המחזה בבכורת השחקנית את שראה מתי, אותה. שינשק תינה
ונישקה. איכזבה, לא האם, תפקיד את מגלמת היא שנו פילומנה,

פות חברים ששישה ״די לגת.
 חושבים והכל הפה, את חים

 הרי וזה מתפוררת, שהמיפלגה
נכון!״ אינו

 שהוא גילה פרס ח״כ 9!
מצ סרטים של מושבע חסיד
 בעיניו חן מוצאים הם ריים.
במ הוא דבר כל שבהם מפני

 הרע טוב, הוא הטוב קומו:
 נוף את כשמראים רע. הוא

 חיובי. משהו קורה הנילוס,
 עומד המידבר, את כשרואים
שלילי. משהו להתרחש

 שר־התעשייה, כשנשאל 9!
דב על לתגובתו פת, גדעון

 דרור אחר, ליברלי ח״כ רי
 למשא־ומתן שקרא זייגרמן,

 מסויימים, בתנאים אש״ף עם
 ותיקים ח״כים ״גם השיב:

 אחת על שטויות. מדברים
 יש לדעתי צעירים. וכמה כמה

 באמצעי״התיקשו־ יובש כרגע
כיסוי.״ לו נתנו ולכן רת,

המ על־ידי נשאל פת 9
 השר אם דנציג איתן ראיין

 המועמד אינו מודעי יצחק
 ביותר הגבוהים הסיכויים בעל

 ארליך שימחה תא לרשת
ב ״הוא הליברלים. כמנהיג

 איזה לו יש גבוה. הכי אמת
 השיב גובה,״ שמונים מטר
פת.

 בתביעה הדיון במהלך 91
צר חברה שהגישה המישפטית

לשעבר. הח״כ נגד פתית

 בבדיחות־ אמר לנדשטיץ,
 שגרנות חושש הוא כי הדעת
 כה ״עד גמילה. מבעיות סובל
 נשים של לחברתן רגיל היה

 במשך סביבו רבות ונערות
:מנעה בבית־הסוהו־ הזמן. כל

 השלישי, ראש־הממשלה של אלמנתו \|||)ך!|ך1 1ך1|¥ך
המר לישיבת השבוע באה אשכול, לוי /11^ 11111 11 111

 בכל ניסתה היא החבושה בידה בתל־אביב. מיפלגת־העבודה של כז
שם. שחולקו בעלונים כך לשם והשתמשה צילומה, את למנוע מחיר

וה לחלוטין, זו חברה ממנו
 ליסורי־גמילה לו גורם דבר

קשים.״
ה של הכלכלי הכתב 91

 שפיגל־ אלישע טלוויזיה,
ש המשבר שעד סיפר ,מן,
 שר־האוצר, ובין בינו פרץ

לק נהג הוא ארידור, יורם
 וכך הפרטי, בשמו לו רוא
 ״לאחרונה ארידור. גם נהג
 גם והוא לו, קורא לא אני
לבד.״ בא לא

 שארי- סיפר שפיגלמן 9! *
 מאוד, עקשני איש הוא דור

אינ רע, לא מספר־בדיחות
מקו מחשבה בעל טליגנטי,

 ״הוא חברים. חסר אך רית,
 לדבריו, בודד.״ מאוד־מאוד

 שח־מת שחקן הוא ארידור
מחש כל את שניצח מעולה,

מ לו שהביאו השח־מת בי
חדל.
 שר־האוצר עם הקרב 91
מק אשתו שפיגלמן. את סיבך
טלפוניות, קריאות־איום בלת

 מיכתב קיבל גם עצמו והוא
 שגורם כמי מואשם הוא שבו

העדתי. הפער של לקיומו
 ארידור של חשדנותו 91

 רק מוגבלת אינה בעיתונאים
הכל הכתב כשבא לשפיגלמן.

 אחרונות, ידיעות של כלי
 את לראיין עשת, גירעון

 במכשיר מצוייד בא הוא השר,
ש ובמזכירת-מערכת הקלטה
 לנד. כדי הדברים, את רשמה

בציטו דייק שלא טענות נוע
 הביא השר של דוברו טים.
ו נוסף, מכשיר־הקלטה עימו

 ב- מכשיר. הביא ארידור אף
בו אינו שהשר טענו מישרד

שלו. בדובר אף טח
 פאר למגי בראיון 9<

 מאיר חרות ח״כ סיפר
 התאכזב שהוא שיטרית,

 ה- כמה עד כשראה מאוד,
 לכלי־התיק- משועבדים ח״כים
 כל לדבר מוכנים ״הם שורת.
 הם ולכן להצטלם, כדי הזמן,

ש והתמונה שטויות, מדברים
לו ענה מעוותת.״ היא נוצרת

שאל ק1ב תי
1

 מוטה ח״כ אמר שעבר בשבוע מוקד בתוכנית
המוע בין יהיה הוא שגם בהחלט שייתכן גור

 מיפלגת־ הנהגת על המחודשת בהתמודדות מדים
העולם של במישאל-בזק הגיבו, כך על העבודה.

:הזה
״הק פרס: שימעון המיפלגה, יו״ר •
בתוכנית.״ המדיני לחלק רק שבתי
 למען אורים חוג ממקימי פלכסקי, מאיר •
 מזכיר הוא לי פוליטי. תינוק ״הוא רבין: יצחק

אמין.״ אידי את
 לו מייעץ ״אני :חשאי יהודה ח״כ •,1

חליפה.״ עכשיו כבר יתפור שלא
מטופש. ״מעשה :וייס שכח ח״כ •
 אני הצמרת. את משקף פרם־רבין שהצוות הוכח

עכשיו.״ כך על מודיע הוא מדוע תמה רק
 מדי מקדים ״הוא אמיר: דק ח״כ י•

 לוויכוחים אותו מכנים רק וזה אישיותו, בהצגת
סתם.״
 שבמיפלגה ״לגיטימי :ארד נאווה ח״כ •

 שזו בתקופה חיים אנו מועמדים. עוד יש מגוונת
 התאמתו על מצהיר שאדם בושה אינה כבר

לתפקיד.״
ה תבור, כפר המקומית המועצה ראש <• כ מי

 מועמד כל ן יש ״מה :רבין מאנשי גולדמן,
דמוקרטית.״ מיפלגה שאנו מוכיח נוסף

 אל תגובה. ״אין :שפייזר אליהו ח״ב י•
 את ראיתי ולא בעיר הייתי לא זה. את תכתוב

נדבר.״ חודשיים בעוד התוכנית...
 פרם: שימעון של יועצו אפלכאום, כועז •

!״באמת נו׳ ? ממני ״תגובה
 מתומכי בר־שכיט, שלמה השחקן !•

 אחד שפל גדול, פלוס יש ״בדמוקרטיה :פרם
עצ רואה אני גם כמועמד. עצמו לראות רשאי

 שהתחלתי מאחר לראשות־ממשלה. כמועמד מי
 אני זה ואת מהמירוץ, לצאת החלטתי מאוחר,

לאחרים.״ להציע יכול לא
 מיקי לסין, בית של יחסי־הציבור איש #

 התשובה הוא ״גור המערך: מתומכי רוזנטל,
מודעי.״ ליצחק העבודה של

 חוששים לא ״אנו :פת גירעון השר !•
 שהוא ומקווים כרמטכ״ל, אותו זוכרים אנו ממנו.

.״5קט6ז£101ג1 כל־כך הוא המועמד. יהיה אכן
 המועמדים ״רשימת :אמוראי עדי ח״כ !•

בשעתה.״ לשימחה דיה אך פתוחה, 11ה- לכנסת
 במישאלים משתתף ״לא דכין: יצחק :•

כאלה.״


