
אנשים
 במילחמה ישראל עמדת את

 היוצאים לישראלים האחרונה
 ערבי את לשמוע ובאים לחו״ל,

 מרכז־ההס־ שמקיים ההסברה
 להציע טרח לא שובל ברה.

 הוציאה ישראל מדוע הסבר,
 תושבי בני־הערובה, את להורג
 שנערך בכנס ביירות. מערב

 לצד השתתף ושבו בתל־אביב
 אהרון העיתונאי גם שובל

 יקים, סוגי הופיע כרגע,
לשע השחורים הפנתרים איש
 שבו עיתון, גזר היה בידו בר.

 בתי־ פוצץ צה״ל כי סופר
המער בגדה בפיגוע חשודים

ל אפשר איך שאל הוא בית.
 תשובה בחו״ל? זאת הסביר

 לו נאמר אך קיבל לא הוא
 הוא להפריע ימשיך הוא שאם
מהאולם. בכוח יוצא

■ דנציג איתן המראיין !
 בספריית הקיץ בחופשת נראה

נו הוא תל-אביב. אוניברסיטת
בספ מרואייגיו על לחקור הג

 לו יש עתה אך שונות, ריות
 דנציג שם. לבלות אחרת סיבה
בחי שלו הדוקטורט על עובד
נוער־ חינוך :הנושא נוך.

היומ מעבודתו כחלק שוליים,
 שגילה מי כאיש־חינוך. יומית
ומ הדוקטורט בעבודת עניין
הכנ את שיסיים בדנציג איץ
בנ (מיל׳) תת-אלוף הוא תה,

 בן־אדיעזר, (.פואד״) ימין
 עניין־רב שמגלה תמ״י, מזכ״ל

חברתיים, פערים על בעבודות
 בתו חתונת חוגגים איו 9!
ת, י תיאטרון איש של  בתו ענ
 ה־ לבב, (״צביקה״) צבי של

 קבוצת של הכל־יכול תיפאורן
 נישאה, בנווה־צדק התיאטרון

 לו. לעזור התגייסו חבריו וכל
 המקום, את תרם התיאטרון

 יעודו את אחד ללילה ששינה
חתו לבימת תיאטרון מבימת

מיס- בעל אבדון, שאול נה.

 מישפחותיהם, ובני חולים של
רופ בהמלצת לא־אחת שבאים

 שהם למערכת, חבריה או אים
 לנמיר :הסיבה אזוריים. כתבים

 של כלב־השמירה של שם יצא
הרפו השירותים צרכן הציבור

למע בא הימים באחד איים.
ף בעלה רכת ס  (״יוסקה״), יו
 במכונת־הכתיבה להשתמש כדי
 להמתין נאלץ הוא אשתו. של

 לחדר, מחוץ שעה מחצי יותר
 סירבו לפניו שהיו שאלה משום
התור. את לו לפנות

ענ על הכותבת נמיר׳ 8!
 שנה, 20 כבר רפואיים יינים
האחרו השנים בשלוש החלה

 הרשלנות בתחום מתמחה נות
 היא בערב־ראיונות הרפואית.

 את פוקדים שרופאים סיפרה
 על לה ומדווחים בלילות ביתה

 מכלל רבע חבריהם. רשלנות
 מנכ״ל שמינה ועדות־החקירה

בשנ סודן, כריך המישרד,
 בעקבות היו האחרונות, תיים

ה המימצא נמיר. של תלונות
 שמרבית הוא נמיר של מפתיע

 בבתי־חו־ מתרחשות התקלות
 את בדקה היא ליולדות. לים

 נובע הדבר ולדעתה הסיבה,
קי ובניתוחים שבלידות מכך

 הרופא־המתמחה עובד י סריים
המת המומחה. הרופא ולצידו

הת בתקופת לבצע צריך מחה
 קיסריים, ניתוחים 20 מחותו

 נכנס מסתבך כשהניתוח ורק
ב אחת לא לפעולה. המומחה

טראגי. שהוא קטן, איחור
 הצעות גם יש לנמיר 8!

 ל־ לבוא לא לחולים: מעשיות
ו שבתות בערבי בית־החולים

לה לא כדאי ליולדת חגים!
 לבית־החו־ לידה צירי עם גיע
 כסף, שיש למי בלילות! לים

 רופא בו שיטפל שיבטיח רצוי
בכיר.

ל והעיתונאי הסופר ■1 א ג י

 באו־ פגש מרהט הבדואי הרופאאנתביע יתס
בפרופסור באר־שבע ניברסיטת

בקלי המיזרח-התיכון לימודי המלמדת טאקלח־או׳ריילי, עאידה
 יום בן לביקור באה ממצריים, שמוצאה האורחת, פורניה.

 בעיתונות, העוסקות אמריקאיות נשים 19 עוד עם באוניברסיטה
 על מיוחד סמינר במקום נערך יום באותו ופוליטיקה. כלכלה

 ליילה או׳ריילי, של אחותה בישראל. וערבים יהודים יחסי
קמפ-דייוויד, וממתנגדות המצרי הפרלמנט חברת היא טאקלה,

ה לצד השוכן הקיוסק, עדת
 השתייה. את תרם תיאטרון,

 ציוד״הקול, ומשכיר המפיק
 את תרם כיטנסקי, אשד

 את פריד משה השמע, ציוד
 אחרים תיאטראות התאורה.

 באופן חלקי־תיפאורה. תרמו
 היו מהאורחים חלק טיבעי,

 עודד כמו תיאטרון, אנשי
 ב־ התיאטרון מנהל קוטלר,

 המנהל שלם, דני נווה־צדק,
 החאן תיאטרון של לשעבר

 אלי התיפאורן הירושלמי,
ואחרים. סיני

 לעג־ הפעלתנית לכתבת 8!
אחרו ידיעות של ייני־רפואה

 גורל יש נמיר, דכורה נות,
מב היא שאותם לאלה דומה
 במערכת חדרה לפתח קרת.

תור יום מדי ממתין הצהרון

 בסילחמת שהאשם טוען, גלאי
 דודו הבדרן אלא אינו הלבנון
 מינה עם שוחח גלאי טופז.
 במכון סקרים עורכת צמח,

 טענה והיא דחף, של הסקרים
 לבטח הפסיד שהמערך באוזניו

בג מנדטים, כחמישזדשישה
טו של האומללה ההצהרה לל
 ־׳״הצחצ על הבחירות, ערב פז

 אומר, גלאי הליכוד.״ של חים
 היה המערך ההצהרה שאילמלא
 צה״ל היה לא וכך בשילטון,

ביירות. את לכבוש יוצא
 בבריכת שחה גלאי 8

 באלוף שם ופגש בית־הלוחם
 ארז. חייס הדרום, פיקוד
 כושר על לשמור צריך ״אתה
 שפינה לארז, גלאי אמר טוב,״

 שנים 10 ״בעוד ימית. אנשי את
ביירות.״ את לפנות תצטרך

ם תבלנני א שם דניאלה מ

2347 הזה העולס




