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שי ה, ברא הל המדינ ב הו ? מחוץ־לאדץ ש
 נארץ הרפואית בקהיליה 1,

ה רופא שכל האמונה רווחת
 מנחם בראש־הממשלה, מטפל
 הקורבן לתקלה. צפוי בגין,

 אליהו הפרופסור היה הראשון
 איכילוב, מבית־החולים לוריא

 בגין של האישי רופאו שהיה
 אותו ושהציל שנים 35 במשך
 התקפי־לב, בשני בטוח ממוות

ואחרי 1977ב־ הבחירות לפני
 לוריא נפטר שנתיים לפני הן.

ה היה בתור השני בשנתו.
 לניאד־ו, שלמה פרופסור׳

 נמרץ לטיפול היחידה מנהל
 שירש איכילוב, בבית־החולים

 שעבר עד מלוריא, בגין את
בירו להתגורר דאש־הממשלה

 לניאדו אושפז לאחרונה שלים.
בג בבית־החולים אנוש במצב

 מא- ודימום פיתאומי קרע לל
 שלושה במשך הגם. במעי סיבי

 כקריטי, מצבו הוגדר שבועות
 נוסף. לניתוח זקוק עדיין והוא
 הפרופסור היה בתור הבא

המח מנהל לביא, סלאבין
 בבית־החולים הנירולוגית לקה

 הגיע שאליו בירושלים, הדסה
ב לקה כאשר אשתקד, בגין
 נפטר לביא במוח. דם שטף
 מי משבץ־הלב. שבועיים לפני

 הפרופסור הוא עכשיו שמודאג
 הקרדיולוג גוטפנץ, מרווין

 בירושלים, בהדסה בגין של
 ראש־הממ- באשת גם המטפל

המאוש בגין, עליזה שלה,
שם. פזת
 מכנים בגין מנחם את 8!

ב מסויימים בחוגים עכשיו
 ביגנין, בשם המצרית עיתונות

ה משורש משוגע, שפירושו
מגנון. מילה
 רשת־הטלוויזיה אנשי ׳81

 צילמו אן־בי־סי האמריקאית
 לבין בגין בין המיפגש את

באו- אל־סאדאת אגווד

 תל-אביב מחוז ומפקד ניצב בדרגתטיומקין משה
 בכיכר־אתרים בסיור היה במישטרה,

 בעודם בורג. יוסף ד״ר טר״חפנים, גם הצטרף שאליו בתל־אביב,
 במישחק עסוק טיומקין היה בביבר, החנויות באחת מבקרים
 בהוג* שהומצאה הקוביה, של הפטנט בו. מתבונן בשבורג הקוביה,

 מששת אחד שכל לדאוג שעליו בה, המשחק בכישרון הוא גריה,
הארץ. בבל לאופנה הפכה הקוביה זהה. צבע בעל יהיה ציריה

האמרי להקת״המחול מכוכבות אחתמיילס ליסה
ב להופיע כדי ארצה שבאה קאית,

 ליסה בתל־אביב. בגני-התערוכה הנערכת ומעוני," ״אדם תערוכה
 התחתנה שבועיים לפני בלהקה. הוותיקות אחת הינה (מימין)

 אותו לעזוב נאלצה אך וייט־נאם, מילחמת נכה עם באמריקה
מן רקדנית עוד :בתמונה איתה להופעות. לארץ ולבוא בבית,

בלוס־אנג׳לס. מתגוררות שתיהן .23ה- בת טיילור ויקטוריה הלהקה,

 אנשי את גם צילמו אך פירה,
 כשהללו הישראלית, הטלוויזיה

 מבלי המיפגש את מצלמים
 חוק- ביגלל בגין, את לצלם

להר אסור שלפיו הבחירות,
 המועמדים מן אחד אף אות

ה הרשת הקרובות. בבחירות
 איך לצופיה תראה אמריקאית

בישראל. הטלוויזיה עובדת

 העולמית האגודה נשיא 8!
 מכון- ומנהל הקרדיולוגים של

 תל־השומר, בבית־החולים הלב
 נויפלד, הנוי הפרופסור

 כאמצעי במישקל לירידה מטיף
ה בחורף מחלות־לב. למניעת

הפרו של מישקלו גדל אחרון
מיו קילוגרמים 15ב- פסור

 בסיור היה לאחרונה תרים.
 ממדינה והתרוצץ באירופה,
ש שונים בקונגרסים למדינה,

ב להשתתף. חייב היה בהם
 טלפונית הוזעק הסיור אמצע
רפו להתייעצות ארצה לחזור

 חשיבות בעלת סודית, אית
 נוי- כדבריו. ראשונה, ממדרגה

 מן מדינאים בכמה מטפל פלד
ה בארץ. הראשונה השורה
 וסיפר יותר, רזה נראה שבוע

 מ- קילוגרמים 20 הוריד כי
 בין המטפל, נויפלד, מישקלו.

 במשה בגין, במנחם השאר,
 סירב פרס, ובשימעץ דיין

הפעם. הוזעק מי אל לגלות

 וחוש־הומור ציניות 8!
הפרו את מאפיינים מקאברי

יחי מנהל וקפדי, רץ פסור
 הדסה בביודהחולים הכוויות דת

ב סיירו השבוע בירושלים.
 ובריאות, רפואה כתבי מחלקתו

 בסידרת כולם את הדהים והוא
 שבאמצעותן בצבע, שיקופיות

 ב־ היחידה הישגי את הדגים
כוויות של במיקרים הצלודחיים

 אחוזים. 100 עד 80 של בשיעור
 בחגי- כולו שנשרף ,8 בן ילד

ני עשרות ושעבר גת־פורים
 ״סטיק על־ידו כונה תוחים,

 שנפל אחר, נער עצם״. עם
 אצלו הפך רותח, שמן לקדירת
 הטלוויזיה כתב אש״.. ל״גריל

ך בניה לענייגי־בריאות,  ב
ץ,  והתעלף. מעמד החזיק לא נ
להתאוששות. החוצה הוצא הוא
 שעה בתוכנית־הטלוויזיה 8!

 נחום העיתונאי הופיע טובה
 לנקוב היה יכול ולא כרנ?$,
 שעליהם הפוליטיקאים בשמות

 אישיות על דיבר כאשר כתב.
 שהופיעה מסויימת פוליטית
 ושבבדיקה מוקד, בתוכנית

 כזבים, שם שסיפרה התגלה
 שרץ. לאריק ברנע התכוון
 שאילו שרון אז סיפר במוקד

את מחכיר היה להתחכם רצה

למ זמן יש הליכוד שלאנשי
 אנשי־המערך עסוקים סיבות,

אינטנסיבית. בתעמולת־בחירות
 עוז עמוס הסופר 81

 לסיסמה בלבי בז ״אני אומר:
 על הליכוד של האורתופדית

הקומה.״ זקיפות
 לנד־ אברהם הפרקליט 81

 סיעת שראשי טוען שטיין
 הכור להפצצת התנגדו המפד״ל
 חששו שהם מפני בעיראק,

 יוצאי־עיראק גם יצטרפו שמא
 אבו־ אהרץ של למיפלגתו
חצירא.

דג־ איתן עם בראיון 81
 פרס: שימעון ח״כ סיפר ציג
 ״תתאר לי: אמר ירדני ידיד

 אחד לחדר נקלע שאתה לעצמך
 יאסד ועם חוסיין המלך עם

ב־ חמוש כשהוא ערפאת,
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 נוכח הוא בארץ. כדורגל קבוצות כמח על״ידי אלה בימים ביותר
 עם התבדח שם ״עלית״, מיפעל השחקנים לכבוד שערך במסיבה

 ״המיפעל מושביץ. מרק המיפעל, של מועצת״המנהלים יושב״ראש
 שגם ״עובדה למושביץ, קירט אמר להצלחה,״ ערובה הוא שלך

כמונו." בדיוק המדינה אלופת היא בכדורסל תל-אביב מכבי

 האמת אך לאמו, שלו החווה
 אחר־ ברנע שגילה כפי היא,
להח רצה באמת אריק כי כך,
 גילה אך לאמו, החווה את כיר

 המחכיר שאם אומר שהחוק
 מס־ לשלם היורש צריך מת,

 על היה כזה במיקרד, עיזבון.
ה על מס־עיזבון לשלם אריק
זאת. עשה לא לכן שלו. חווה

ש הפוליטית האישיות 81
ש ספרים, של בכנס ביקרה

 הז׳קלי־ ״כנס ברנע כינה אותו
אגן. אבא היתד, נות״,

 בישראל, גרמניה שגריר 8!
יש את עוזב שיץ, קראום

 רשות־ כמנכ״ל ומתמנה ראל
 נערכו השבוע בברלין. השידור

 אחרי רבות. מסיבות־פרידה לו
של תל-אביב שראש־עיריית

 ערך להט, (״צ׳יצ׳״) מה
 מלון מנהל החליטו מסיבה, לו

 הוכנשטיין, דיטר ן,טוהיל
לע זמר, חנה דבר, ועורכת

 מסיבת־פרידה. הם גם לו רוך
 אנשי־הליכוד כי התנצלה זמר
 יותר שלה במסיבה מיוצגים היו

בעוד כי אנשי־המערך, מאשר

 אחד. כדור רק יש שבו אקדח
 את יכוון הוא לדעתך, מי, אל

 המלך אל כמובן, ז האקדח
* !״חוסיין
פגש אכן אכא ח״כ 81

 ופרשן־הבחירות בעורך־הסקרים
 את סמית שאל פפית. חנוך
 לו השיב שלומך?״ ״מה אבן:
 לי להגיד צריך ״אתה אבן:

 סמית: לו ענה שלומי.״ מה
 הוא האינדיווידואלי ״שלומך

קשה.״ תנועתך מצב אבל טוב,
 צבעי כל בתוכנית־הרדיו 81

בי יוסי ראיין הרשת ר  את ג
 ויקטור המהולל הפסיכולוג
מח אדם הוא בהם שהמפורסם

הת כי סיפר הוא משמעות. פש
 לפני לראשונה בישראל אהב

כ לפני היה זה אותה. שראה
 לכאן ■הוזמן כאשר שנה, עשרים

 מצא ובמטוס הראשונה, בפעם
 שאמר משר־התיירות של עלון

 בעלת־מש־ ארץ היא ישראל כי
 כי ידעתי הרגע ״מאותו מעות..

 הזאת, הארץ את אוהב אני
 הלוגו־ שלי, והתורה מאחר

 מתמיד בחיפוש דוגלת תרפיה,
המשמעות.״ אחר

2285217 הזה העולם


