
 כיסאו, על ישב הוא ארליך. שימחה שר־החקלאות, למיסדר״הנשיקות התייצב הריו
 אליו, ניגשה דו^ון מזמן. לא שעבר ניתוח״לב אחרי חלש קצת עדיין שהוא שום

 הוא ובפיו דורון של ידה לוחץ הוא ימינו כשביד בתמונה ונראה לקראתה קם וא
שריר גם שריר. אברהם שר־חתיירות, פיו את ניסה אחריו האוזן. ליד נשיקה דביק

 השמאלית ידה את הניחה היא דורון. שרה של צווארה את בחוזקה אוחז כשהוא נראה
 ועדת יו״ר שחיה קולס, אלי ח״כ משמאל, קיצוני בוערת. סיגריה כשבידה כתפו, על

 ראשון וחיה בחירתה, על דורון לשרה שבישר האיש חיה הוא המרכז. של הבחירות
בידה. תפס השמאלית ובידו במותניה, אחת ביד אחז לאחרים, בניגוד איתה. החוגגים

 ״בעוד להם, אמר ברצינות,״
וה הטלפון יצלצל דקות כפה
 יהורם.״ את יבקש הקו על באיש
 הנוכחים — היה אומנם וכך

 ובתוך גאון, ביהורם התרכזו
ומי הטלפון צילצל דקות כמה
את,גאון. ביקש שהו

עוז- יקותיאל, אורנן ■
א של הפרלמנטרי רם ב כן א  א

פי ד, ויו רי  לאחרונה הוציא ש
 בבחינות והכנה קידום — ספר

הרא המהדורה פסיכומטריות.
 בתוך נגמרה הספר של שונה

 שהיו בבחינות ימים. עשרה
 לראות היה אפשר בירושלים

 הספר את קרא מי בבירור
 אותו, שקראו אותם לא. ופי

הבחינה. כל במשך חייכו

 הפופו- הרדיו תוכנית ■
מחדשת בית־תמישפם לארית י

 הבימה. על הפעם — ימיה את
מיש- יידון הראשונה בתוכנית

תש נאנסת בתפקיד אונם. פט
הח בעת אגר,דרי. גילת חק

התוכ מנחה אותה חקר זרות
 חקירה בן־הרצל יעקוב נית

 לתר אותה להכין כדי צולבת,
 ד ללחץ נכנסה אנקורי בנית.

בוכה. והחלה היסטריה

 איפר את שעשתה מי ■
 היתד■ זו, בתוכנית כשופטת ניה

 ויקטוריה המחוזית השופטת
הי היא אוסטרובפקי־כהן.

 תל- מחוז פרקליטת אז תד,
הר במהדורה והופיעה אביב,

כשופ התוכנית של דיופונית
 שלמה עורך-הדין גם טת.

 כשר אז הופיע דגוסיה־פהן
בתוכנית. פט

ה הרופאים באסיפת ■
ע השבוע, שהתקיימה שובתים

 הצעות: שלוש להצבעה מדו
 בצורה השביתה את להחמיר

בצר אותה להחמיר דראסטית,

 הגיעה הדוגמניות, מלכת= דונסקי קארן
 אמו מרוז, דליה סל בוטיק

 וגם לדליה, נסיקה להדביק רצתה קארן מרוז. גיא הזמר יישל
 את עיוותה לא סקאון אלא — האיפור בעיית התעוררה כאן

הלחי. ליד נסיקה הפריחה פשוט היא ניסיונות, עסתה ולא פניה,

לשי לעבור או הדרגתית, רד,
 היא זו שיטה הבלגית. טה

שהת השביתה בעת פשוטה:
 עזבו שנים, שלוש לפני חוללה

 גבולות את בלגיה רופאי כל
 נכנעה שהממשלה עד ארצם,

ב להם וקראה לתביעותיהם
 רופאי לעבודתם. לחזור רדיו

 לנקוט שלא החליטו ישראל
 להחמיר וההצעה זו, בשיטה

 הדרגתית בצורה השביתה את
קולות. רוב שקיבלה היא

או היית מה שלך, ההפסדים
מעון מרת שי ם ל ר  ארזי ז־ פ

 לשחות לו אגיד ״לא ענתה:
 להמשיך — לד,יפו הזרם. עם

 המים. מעל הראש את להחזיק
 ועם התיקווה אבדה לא עוד

חי.״ ישראל

״ל עוד: אמרה אחי ■
 של דימוי בעולם יש ישראל

ש משוכנעים אנשים וייטנאם.
קובעי- עם מסתובבים אנחנו

 היתה הנוכחית המילחמה ״גם
מוגזמת.״ קצת

שהת ראיונות במופע ■
 בכלא־רם- בבית־המעצר קיים
מפו מאיר האסיר היה לה,
 מכורש המרואיינים. אחד רש

 בין כשהיה בזמנו, התפרסם
ה מהכלא. הבורחים שמונת

 לדוגמה אסיר נחשב הוא יום
 מכורש רבות. הטבות ומקבל
ר בריחות, לו היו אם נשאל

 ורצתה (מימין) יגלום רעיה אל ניגשה רובין ראובן הצייר סל אלמנתודובין אסתר
 על אודם ועם מאופרת סהיתה רובין, אך הלחי. על נסיקה לה לתת

 סימנים ליגלום להשאיר רצתה לא ומאידך סלח, האיפור את לקלקל רצתה לא שפתיה,
הנסיקה. בגלל מתעוותות פניה כאילו נראית לכן לחייה, על לוהטות שפתיים סל אדומים

■  פוקדת מיסתורית מחלה י
השו הרופאים את אלה ביפים
 הגיעו רופאים שלושה בתים.

 נזאיר החולים לבית השבוע
מ סובלים כשהם בכפר־סבא,

ב לקו שהם הסתבר גבוה. חום
 נשלחו הריאות, דלקת חיידק

לשכב. הביתה

ארזי ירדנה הזמרת ■
שני ״אחרי בראיון: נשאלה

 בחורה אם הראשים. על פלדה
ה על עולה היתד, רובה בלי
 ער היה זד. באירוויזיון, במה

חיובי.״ משהו שד,

 צבאיים כתבים במסיבת ■
ם אלוף אמר ל, חיי ד א ש נ
 שהיתה הצל״שים, בוועדת ישב

 בפיל- צל״שים במתן הגזמה
 על העיר חמת-יום-הכיפורים.

הצבאיים: הכתבים אחד כך

חופשי.״ יוצא אני ״כעת ענה:

 קיבלו, חברי-ד,כנםת כל ■
ל איגרת המושב, תום לפני

 העיר- המונעת. הרפואה קידום
 כי מחברי-הכנסת, אחד כך על

 הד רפואת-נפש. צריך בכנסת
ץ רב סיף כ  הי- האיגרת כי ז
שבי לפני להופיע צריכה תה
 היתד, אולי ואז הרופאים, תת

אותה. מונעת
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