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 המבוקשים הישראלי□

במצריים ביותר כיום
הגינקולוגים הם

 של תיאטרון־הבובות !■
 השבוע חזר סמית אריק
 אר־ ברחבי סיור אחרי ארצה,

 בפילדל- בהיותם צות־הברית.
 את הלהקה חברי עצרו פיה

 מהם וחלק שלהם, המיניבוס
 הסמוך, ברחוב לאכול הלך

עי לקנות הלך שאריק בעוד
 כאשר הקרובה. בחנות תונים

לפ שמע למכונית, אריק חזר
 מכוניות־מיש־ של צפירות תע

 הורו אמריקאיים שוטרים טרה.
 והוא המכונית מן לצאת לו

 כאשר מדוקדקת. בדיקה עבר
 הודיעו נחשד, במה התעניין

מת סמוך בבית־מלון כי לו
 ו- דייה ,משה ח״כ אכסן

 במיניבוס הבחינו שומרי־ראשו
חשדם. את שעורר הלהקה, של

 פרנסואה נשאל כאשר 8׳
ה המיפלגה מנהיג מיטראן,

 ומתחרהו בצרפת סוציאליסטית
 ואלרי צרפת, נשיא של

 לו מניין ד׳סטאן, ז׳יסקאר
ה בבעיותיה הרב״ה הבקיאות

 ובעיקר ישראל, של ביטחוניות
 :אמר רמת־הגולן, בבעיות

ב בקיבוץ שהה הבכור ״בני
חוד כמה במשך העליון גליל
 תיד־ הביתה חזר וכאשר שים,

 לאיזור הנוגע בכל אותי רך
זה.״

 סרט-הטלווי- בעיקבות !■
 שנפל ישראלי טייס על זיה

 שעות 48 שהתהלך בסיני,
 הוקרן אשר ומים, מזון ללא
שבועיים, לפני המירקע מעל

ש במסיבה מנמנם נראה הפסלקדישמן מנשה
 בישראל הציירים אגודת ערבה

 כאשר לגבורות. בהגיעה תג׳ר, ציונה הוותיקה הציירת של לכבודה
 נשענת תנומה. הפסל תפס תג׳ר, של מעבודותיה שיקופיות הוקרנו

 ההוא,״ בערב השתעממתי לא ״אני אופק. אראלה הציירת עליו
נעצמו.״ ועיני עייף הייתי ״סתם מכן, לאחר הפסל התנצל

שוט1 הסביר אריק כאשר דק
 בלהקת־הי- חבר הוא כי רים

 אחרי ללכת, לו הניחו אטרון
מתאימות. התנצלויות

 האחרון הסרט צילומי !■
ו נסתיימי, בונד ג׳יימס של

 היים ישראל, של הפרטי הכוכב
 תו ש יא הוא ארצה. חזר טופול,
 תס־־בין השבוע ערכו גדיה

 של יונדהולדתה לכבוד בביתם,
 טדילה העיתונאית ידידתם,

 שנים 26 חגגה שגם כן־זכאי,
 אודי השחקן עם לנישואיה

 כאשר באו, חבריהם כל לוי.
תב מביאות שבחבורה הנשים
 איש־הרדיו פרי־ידיהן. שילים,

 נחמה ואשתו שי שמואל
 ובישרו ועליזים, שמחים באו

 וסבתא, סבא הפכו שהם לכולם
 השבוע ילדה דלית בתם כאשר

 אמי:־ יעמוס הפיזמונאי בת.
לכ שיר במקום בו חיבר גר
 והשחקנית־לשעבד טלילה, בוד

 איהו קראה זכאי שפרירה
ה המסיבה הנוכחים. באוזני
 שדים כשכולם הסתיימה עליזה

ה האופנה לפי שירי־מולדת,
 הגבוהה בחברה עתה מקובלת

בישראל.

ו במאי אל חיל־האוויר פנה
 כדי גיל, חיים הסרט, מפיק
 החיל ממנו. עותק לו שיתן
לחיי הסרט את להציג רוצה

להת לא איד ללמדם כדי לים
דומה. במצב נהג

 אלכם קיבל אלה בימים י■
 ד,נפ־ היחידה ראש אבירם,
 הדסה בית־החולים של רולוגית

יחי על והאחראי בתל־אביב,
 בארץ, המרכזית הדיאליזה דת
 בן והוא פרופסור, התואר את
 על- מכונה אלכם בלבד. 41
ב בבתי־החולים עמיתיו ידי
 פני- (בעל פייס״, ״בייבי שם

התינוק).
מתגש הרפואה בתחום ■

 בין הנורמליזציה יחסי מים
הג הביקוש .ומצריים. ישראל

 מישראל לרופאים ביותר דול
 דווקא מופנה המצרים על־ידי

 הרופא גינקולוגיים. לרופאים
 היה למצריים שיצא הראשון

 בית־היולדות מנהל פר, דויד
והש יבא, ש בית־החולים של
 יוסף( הפרופסור לשם יצא בוע

 הדסה מבית־החולים שנקר
 עובדים הרופאים בירושלים.

 לגיינקולו־ והדרכה בייעוץ שם
מצריים. גים

שמי דניאלה מאתבלונים

בן־אהרון יצחק והמזכיר־לשעבר משל ירוחם ההסתדרות מזכיר
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