
 באורה בחרה היא הנשי המין
נמיר.

 לידסקי צבי הפרקליט ■
 מארצות־ מישפטנים אורח היה

 בארץ. לבקר שבאו הברית
 פגש לכבודם שנערך בקוקטייל

 הנרי בעורך־הדין לידסקי
 במישפט המתמחה רוטבלט

 סיפר האורח ניו־יורק. פלילי
 בשירותי נעזר שהוא ללידסקי
 את לבחור כדי פסיכולוג

 התל־ המישפטן המושבעים.
 צריך לא ״אצלנו לו: ענה אביבי
 הוא לקוח כל פסיכולוג. עזרת

פציינט.״ של תקן על
 ארי־ יורם שר־האוצר ■
 כדי כבדים לחצים הפעיל ד^ר

שעב־ מוקד בתוכנית להתראיין

 ירושלס ליום מיועדת תוכנית
 הוועד־המנדל על־ידי ואושרה

 חבר־הועד השידור. רשות של
 סאון, אהרון המנהל,

 שזל: לאוזניו הגיע שהתירוץ
 מצאו לא ירושלים ליום ״מה,

 מאשר יותר טוב משהו
 לחברי־זזוועד טילפן מוקדי״הוא

 מרון ואהובה ינון מיכה
 כרי ללחציו שיצטרפו וביקש

בתוכנית. להופיע יוכל שארידור
 לתיק־ הד״ר אחר, חבר־ועד ■

 פלג״ (רוליק״) ישראל שורת
 הישראלי הטניס בכוכב התקנא
 פלג, גליקשטיין. שלמה

 צפה בכנסת, המערך סיעת דובר
 של במישחקו שעברה בשבת

 בר־ במרכז־הטניס הטניסאי
המישחק אחרי מייד מת־השרון.

 המילחמה נגד יותר תקיף
 שלאחרונה, גילה הוא בלבנון.

 ששהו מישפחה שבני אחרי
 מתרחש מה לפניו תיארו בלבנון

 שהיה למסקנה הגיע הוא שם,
 ללא המילחמה נגד לצאת עליו

התחמקויות. כל
 הראשונים השינויים אחד ■

 אחרי הנשיא, במישכן שנעשו
 הרצוג וחיים אורה כניסת
המ התמונות מיקום היה לבניין,
 אופירה המישכן. את קשטות

 .באולם בזמנו הציבה נבון
 רעיות תמונות את קבלות־הפנים

הנ רעיית הקודמים. הנשיאים
 יאה שמקומן החליטה הטרי שיא
 והן הנשיא, רעיית בלישכת יותר

של בלישכתו לשם. הועברו

 בהצלחה לו ואיחלו צנועה
 אותם מכיר שאתה ״מהחברה

ממערומיהם.״
 שהגיש הראשון השגריר ■
 החדש לנשיא כתב־אמנתו את
 נהג נבון האיטלקי. השגריר היה

 כתב קבלות סיום עם לצאת
 את ללחוץ המישמר, אל האמנה

 מ־ ולבקש מפקד־המישמר ידי
 נעימה לנגן המישטרה תיזמורת

 היה הרצוג אצל בקשתו. פי על
סיו ואחרי ותכליתי, קצר הטקס

ללישכתו. החדש הנשיא פנה מו

 ממפ״ם ממתינים האם ■
 ממיפלגת שריד יוסי לפרישת
 סיפר בערב־ראיונות העבודה?
נסע שהוא דיניץ שימחה

בכנסת משתוללת נויסתח־ית מחלה איזו
שריד יוסי על כמפ״ם חזשכים ומה
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 יום־ספורש אורחת היתה הכבודה בל גלגילות. על״גבי משתעשע ההסתדרות של הוועדה־המרנזת חבר
 וח'כ לאלמוזליגו) מימין לובלסקי(למעלה, מאשה ״נעמ״ת' מזכ״ל ויגגייס. במכון שנערך ״נעמ״תי של

לרכב. שיצא לפני הסוס. על מטפס בו צפו ההסתדרות, גיזבר של אשתו שושנה״ארבלי־אלמוזלינו,

 המרכז למישרדי מיהר הוא
 באמצע למישחק מיגרש והזמין

השבוע.
 דיון התקיים כאשר ■

 בו והוזכרו תל־אביב בעיריית
 היתה המורים שביתת עניין
ח מנכ״ל בן־יהודה, לחנן  ק

 יועץ גם שהוא לפיתוח תל־אביב
 כל אם קושיה: ראש־העיריה

 הוא שקל, 600 ישלם תלמיד
לכיתה? להיכנס יוכל

בכנ מיסתורית מחלה ■
 בקרב פרצה היא סת.

הת הפרלמנטריים. הכתבים
ממע וקסמן יוסף בה חיל
 התקף־לב. אחרי שאושפז ריב,

 חברו דומה מסיבה אושפז אחריו
 לפני ביצור. יהושע לעיתון

 שלקה אחרי אושפז, שבועיים
 מדבר. אשד חגי בהתקף־לב,

 שור יצחק השבוע חש כאשר
 אותו שלחו ברע, המישמר מעל

 לבית־החולים. בבהילות חבריו
 הוא שגם יתברר שאם אמרו הם

 להכיר ידרשו הם בליבו, לקה
 מיקצועית כמחלה בהתקף־לב

 כתבי־ לחלות עלולים שבה
הכנסת.

 ח״כ שעשה התרגיל אחרי ■
 על הדיון בעת שחל משה
 העיריות״ ראשי חוק תיקון
 הישיבה, את במפתיע נעל כאשר

משחל. שד חדש: בכינוי זכה הוא
 שהוא לאחרונה אמר שחל ■
היה שלא כר על להתוודות חייב

 נבון יצחק הפורש הנשיא
 דויד של תמונה תלויה היתה

 בעבר היה שנבון בן־גוריון,
 עימו לקח נבון האישי. מזכירו

 המישכן. את כשעזב התמונה את
 צילום תמונת שם תלה הרצוג

 צילמה שאותה שחפים, של
 רובין ג׳יל האמריקאית הצלמת

 מיכאל מעגן בחוף שנרצחה
 אוטובוס על ההתקפה בתחילת

 חמש לפני בכביש־החוף אגד
שנים.

 הראשונים התפיקידים אחד ■
 לשמור היא הנשיא רעיית של
 אושפז מאז לו. המוגש האוכל על

 הוא התקף־לב אחרי הרצוג
 דיאטתית, אכילה על מקפיד
 יסטה שלא מקפידה ואשתו
ממנה.

 נהג התקף־לב שקיבל לפני ■
 סאונה ולעשות להתעמל הרצוג

 בתל־ במלון חברים קבוצת עם
לתפ שנכנס אחרי עתה, אביב.
 להיפרד בא הוא החדש, קידו

מסיבה לכבודו ערכו הם מחבריו.

 בתל-אביב המערך מישיבת
 מפ״ם ח״ב בליוויית לירושלים
 סיפר שם־טוב. ויקטור

 כשתיפרדו אותו: ״שאלתי דיניץ:
 יוסי את אתכם תיקחו מהמערך,

 שם־טוב: לי ענה שריד?
מסו מיפלגה אנחנו השתגעת?

 שיגעונות. אין אצלנו דרת.
ממושמעים.״ אנחנו

 דו־ קארין הדוגמנית ■
 כיועצת־יופי, העובדת נסקי,

הח״כים לדעתה מיהם נשאלה

 במיוחד. מרשימה שהופעתם
 יצחק השר על הצביעה דונסקי
 החיצונית שהופעתו כמי מודעי

 מפני ״אולי ביותר, מרשימה
בקרב רבלון.־ מנכ״ל היה שהוא

 השר אנשי פנו כאשר רה.
 התברר אחימאיר, ליעקב

 קד לטדי הובטחה שהתוכנית
 הטלוויזיה למנהל פנו כאשר לק.

שה הסביר הוא סער, טוביה

 בהודו, השוהה דיין, רות ■
 מסיפרד, העתק לתת התבקשה

הסבי היא ואולי. האוטוביוגרפי
 עותק לא אף לה אין שלצערה רה

להע נהגה היא כי מהספר, אחד
 בכל לילדיה במתנה אותו ניק

 הם ״אך נישאו. שהם פעם
 רות אמר הזמן,״ כל מתחתנים

דייו•
 של האמנותי המנהל ■

 ניצן, עומרי חיפה, תיאטרון
 כאשר בעלי־חיים. כשונא ידוע
 מהתיאטרון צוות עם בא הוא
 הוצג שם יגור, לקיבוץ שלו

 לשבת נאלץ הוא הניצול, המחזה
 ענק. זאב כלב של לצידו בקהל

 בחיבה מלטף עצמו את מצא ניצן
 לפתח אותו ומכוון הכלב את עזה

האולם. של היציאה
 גנור מייק צלם־האופנה ■
 צילומים תערוכת השבוע פתח

 האופי בשחור. צילום הנקראת
 החליטה נישרי, ליאת נאית

 כל את ואירגנה אותו להפתיע
 בתערוכה שיופיעו כדי חבריו

 האהוב הצבע שחורים, בבגדים
גנור. על

בתי- כתבי של לפגישה ■
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