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 קפה לספל הורביץ ייגאל מה1ד מדוע
היולדות לחדר מחוץ הגינקולוגית עמדה ומדוע

ה החליט בהתקף־כליות, לוב,
 האו־ במחלקה להתאשפז פעם

 לפני בית־החולים. של רולוגית
 בהתקף לקה כאשר כשנה,
 לצורך במחלקתו אושפז כליות,

 מאד ומהר בכליות, הטיפול
 כי כנפיים השמועה לה עשתה

הח הפעם התקף־לב. לו היה
בשמועות. קצת לחסוך ליט

 גינקולוגים מוותרים מתי 81
 כאשר 1 היילוד מלאכת על

 אליהם קרובה מישהי יולדת
 לגיג־ קרה זה מיוחד. באופן

עו ירדנה הד״ר קולוגית
 מחלקת־היול־ מנהלת בדיה,

 בילינסון בבית־החולים דות
ל כרעה בתה בפתח־תיקווה.

 החליטה והאם־הרופאה לדת,
 לא היא בפרוזדור. להישאר

 שטילפנה לפני זאת עשתה
 ז׳אק הפרופסור לעמיתה,

מן,  את ויילד שיבוא מילד
ב עימד, עבד מילדמן הבת.
 מחלקת- מנהל הוא וכיום עבר,

ה בית־החולים של היולדות
בך. ילדה הבת שרון.
 בר״ שלמה השחקנים 81
ה מדשונוב, ומוני אבא
 זה זהו התוכנית את מנחים

ה משובח מגאזין־לנוער —
 הלימודית, בטלוויזיה משודר
 בשעות טניס לשחה התחילו

לתוכ עמיהם עם שייחם הפנאי
 כתב שימרון, יורם נית

 פינת- ומגיש ספורט מבס
זה. בזהו הרחירט

 הלאומית הנבחרת מאמו 8!
 איו כי גילה שפר עמנואל

 הוא הרצון. בפגי העומד דבר
 בקורם הרצאה לתת צריך חיה

 ב- הנערד לעיתונאי־ספורט,
 הגשמים אף ועל וינגייט, נזמו

 הגיע יום באותו שירדו העזים
 שעה ארכה הנסיעה למכון.

 מזג־אוויר שבתנאי בעוד וחצי,
 20ב־ לשם מזיע היא הולמים

הר באיחה אמר שפר דמות.
 יעלה לא הכדירגל כי צאה

 יש עיד כל הטיבה, הירד על
 להם ואין זכויות׳ רק לשחקנים

חובות.
קבו של שחקן־הכדורסל 8!
 דני תל־אביב, הפועל צת

 למרות בדרבי, שיחק ברכה,
 רצינית מפגיעה סובל שהוא
 בשחקנים חוסר בגלל בגבו.

הו שפינחס אחרי בקבוצתו,
הח לארצוודהברית, נסע זז

 האמריקאי מאמן־הקבוצה ליט
 את להעלות ריגר שימחה

 שמונה המיגרש. על ברכה
 דני קיבל המישחק לפני שעות
של מידיו פיזיותראפי טיפול
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 הדרום־אפריקאים״, של עלי ״מוחמד היה להם הסודות אחד (משמאל). המאוחדים״ ״האולפנים
אותו. להרים הצליחו (מימין) ויגאל איציג כבד־כבד, כבד. במישקל באיגרוף ארצו אלוף קנוצה, קאלי

 חזרו שעבר בשבוע 8!
 במיש־ בכירים פקידים שלושה

 ממצריים, ראש־ד,ממשלה רד
 ל- חשובה משימה כשבידיהם

ה בגין. מנחם ראש־הממשלה
 ראש- מישרד מנכ״ל שלושה,

 המייועד והשגריר הממשלה
 בן־ אליהו הד״ר למצריים,
 ראש־הממשלה דובר אלישר,

 תת- הצבאי, ויועצו פתיר דן
 (״פרוייקה״) אפריים אלוף

ב בלוכסור התגוררו פורן,
ה באחד פאלאס. וינטר מלון
 קשיש, אדם אליהם ניגש ימים

 המלון, כמנהל עצמו שהציג
 מנהל בעברית. עימם ושוחח
ממו הוא כי להם סיפר המלון

 מלצר ושהיה שווייצי, צא
בירו דויד המלך במלון ראשי
 את פוצץ, שאצ״ל ״אחרי שלים.

 ברחתי בנס, ניצלתי ואני מלון
 ללוכסור.״ והגעתי מירושלים

 לבדוק מהם ביקש המלון מנהל
 בגין, מנחם אצ״ל, מפקד אצל
 והבטיח בטוח, כבר המלון אם

 הוא חיובית, התשובה שאם
דויד. בהנזלך לעבוד יחזור

 ״בן- אותו מכנים הם ומאז
בלה״.

 ש- מתלוצצים בממשלה 8!
 הורביץ ייגאל שר־האוצר

 — יצליח אם ספל־קפה. הוא
בוץ. יהיה — לא אם נס, יהיה

המ מי התגלה סוף־סוף 81
 מפלאס־ ״הרצל הכינוי את ציא

 של המיועד לשגריר טיק״,
 בן־ אליהו במצריים ישראל

 אנוור המצרי הנשיא אלישר.
בי בעת ישב אל״סאדאת

 במת- על בבאר־שבע קורו
 ישראל, נשיא ליד הנכבדים

 בן־ של שמו נבון. יצחק
 ואז מזיכרונו, נשמט אלישר

 לו להזכיר מנבון ביקש הוא
 כמו הנראה האיש של שמו את

מבלאסטיק״. ״הרצל
 מצאו המפד״ל צעירי 81
אה לשר־הדתות, מקורי כינוי
קור הם אבו־חצירא. רון
חצי־לירה״. ״אבו לו אים

 של יועצו וילדר, צבי 81
פלא־ שמואל חבר־הכנסת

 לדבריה הורידה תרופות, או
מיותרים. קילוגרמים 12
 כוס כי התיאוריה את 8!
 של עצביו להרגעת טובה תה

 שלמה פרופסור הפריך האדם
 המרכז- מנהל איינשטיין,

 יש לדבריו בירושלים. לגמילה
 הגורם מעורר, חומר בתה

 יותר וחצי שניים פי עצבנות
בקפה. מאשר
 המפוארת מרצדס מכונית 81

 בר״ אלברט הפרופסור של
 הנירד המחלקה מנהל טל,

 ־־,איכ בבית־החולים כירורגית
 כאשר נגנבה בתל־אביב, לוב

 היא למזלו ביתו. ליד חנתה
ה הגבול על ממש נתגלתה

 נאלץ והפרופסור החדש, מצרי
 לקציעות, מכונית־גרר לשלוח

ל מכוניתו. את להחזיר כדי
 אלפי של נזק נגרם מכונית
לירות.

 שלמה הד״ר לקה כאשר 8!
 המחלקה־לטי־ מנהל לניאדו,
איני־ בבית־החולים פול־נמרץ

 שמש מיסעדת בעל את 8!
 שמש, יחזקאל בירושלים,

 אח כמו אלה, בימים מעסיקה
בע בעיר, חובבי־הכדורגל כל

 השנוי־במחלו- האיצטדיון יית
 ל- נכנם שעבר בשבוע קת.

 ברנדי שמש של מיסעדה
האנ משני אחד ד, ומפיל בל

 ד,איצ־ הוקם שבתרומתם שים
להש ניסה שמש ביפו. טדיון

 גם לבנות בלומפילד על פיע
 נענה הוא בירושלים. איצטדיון
בשלי אך מנומסות, בתשובות

 את בראותו מוחלטת. לה
 שמש, של הגדולה האכזבה

 כרטים־ביקור בלומפילד הוציא
 הוראה עליו ורשם מכיסו,
 בלומפילד איצטדיון לסדרני

 כניסה לשמש לתת בתל־אביב
חייו. לכל לאיצטדיון חופשית

 ייגאל החדש לשר־האוצר 8!
 כינוי בכנסת יש הורביץ,

 הושבע שהורביץ אחרי חדש.
 לחברי הסתבר כחבר־הממשלה,

בלה, היה אמו שם כי הכנסת

 שלו לבום הציע טז־שרון,
משבר־ד,תי על להתגבר דרך
 לו אמר הוא בממשלה. קים

 לראש־ד,ממשלה, לטלפן שכדאי
 שאם לו ולומר בגין, מנחם

 מוכן לחלוקה, תיק להם חסר
שלו. התיק את לתרום פלאטו

ש בשבוע שמע פלאטו 81
 אחד כי בבית־המשפט עבר

 שמע כי טען במישפטו העדים
 לפני ספרות שש בני מיספרים

 שרון: הגיב תקופת־ד,בחירות.
 הטלפון מיספר הפלא, ״מד,
ספרות.״ שש בן הוא שלי

8  עבודתה שנות 25 במשך 1
 נמיר, דבורה העיתונאית של

 ידיעות של הרפואית הכתבת
 מיר־ מאות פירסמה אחרונות,

 ללא־תרו־ דיאטות של שמים
 על ניסתה רובן ואת פות,

ה רבה. הצלחה ללא עצמה,
 דיאטה להרכיב החליטה פעם

 תוכנה שאת משלה, פרטית
חוד תוך בסוד. שומרת היא

התעמלות מאמץ, ללא שיים,

מס אינה בילבד שהזימרה החליט הזמרהילל משה
 בסימון מיסעדה״פאב פתח הוא לו. פיקה

 לו עוזרת הראשונים, בחודשי״הריונה הנמצאת שרית, אשתו תימני.
תימניים. מאבלים מיבחר לסעוד לבאים מגיש חילל הבר. מאחרי
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