
 מימיה הימנית, באוזן מחטים תהילים, ספר
מטר חצי ל1ע באורך ושלט הונגרית ד5פ81

 הוועד־המנהל יושב־ראש ■
אה רשות־השידור, של החדש

 מד בתוכנית הופיע הראל, רון
התוכ במיסגרת סף־השספים.

 התפטרותו מועד על נשאל נית
החדש. תפקידו לרגל מהכנסת,

מכוו בהוואי בבית־חולים עתה
 וכבסו, שמאל ביד מפגיעה יות,

 ומקריעת פנימיים משיטפי־דם
 אביו, מאוזניו. באחת עור־התוף

 בהוצ־ העובד גרשסלד, יונה
מי־ לענייני ירחון של אה־לאור

 בענייני״עס־ להונולולו ממאווי
 ספר־ לטיסה איתו לקח הוא קים.

 דתי, שאינו ולמרות קטן, תהילים
 הספר. בזכות שניצל מאמין הוא
 נמצאת בבית־החולים מיטתו ליד
מנהלת לשעבר הדסה, אמו

711111" * ך  בערב-הצנחנים ביותר הבכירה הצבאית האישיות היה הרמטב״ל, סגן (משמאל), ל1ך
| \1111 1 מהפעולה צה״ל כוחות חזרו שבו בערב שנערך מהאירוע, ברמת־גן. הצנחן״ ב״בית ן/ 1.

 שכל הוראה נתן שומרון דן הרמטכ״ל השתתפותם. את שהבטיחו ושר״הביטחון הרמטכ״ל נעדרו בלבנון,
 מהקצינים חלק באירוע. להיראות חייב לפעולה, ישירות קשור שאינו ומעלה, תת״אלוף בדרגת בכיר קצין
 כוחות עם נמצאים לא שהם ליוקרתם מוסיף לא שזה בתואנה להצטלם, שלא העדיפו הנוכחים בין שהיו
במקל־הליכה. נעזר בעולם, ביותר הוותיק קצין־הצבא משמאל) (בצילום לטקוב דויד בצפון. צה״ל

 אנשי הופתעו השידור, תם אך
 בשיחת־ לזכות מוסף־הנו!ספים

שו (״ביגה״)מאברהם טלפון
 שוחט ערד. ראש־עיריית חט,

 בכוונתו יש בדיוק מתי התעניין
 הוא מהכנסת. לפרוש הראל של

במקומו. לכנסת להיכנס אמור

הישר גרשסלד, אייל ■
בהת שעבר בשבוע שנפצע אלי

מחלים בהוואי, המטוס בקעות

בטל איתו משוחח ומישפט, סיס
 סיפר השבוע ביום. פעמיים פון

ידו אמריקאים שעורכי־דין אייל
 בבית־החולים עימו התקשרו עים

 במיש־ בחינם אותו לייצג והציעו
 אלוהה. חברת־התעופה נגד פטו

 סיפר הפונים,״ כל את דחה ״אייל
 רק כרגע מתעניין ״הוא האב,

 תביעה תוגש בעתיד בהחלמתו.
 המטוס." נוסעי לכל משותפת

בדרד היה יהלומן, ),27( אייל
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הגבוו לנקודה עלה ״גינס", של שיאים #1\ 111/ 111/

 בי נלסון, רפי של לכפר סונסטה" ״אויה מלון בין בטאבה, ביותר
 1טא את להנציח רצה הוא הבוררות. בעיית שוב הועלתה שבו

 סנטימט 40 באורך פיסת־בד על פרח״השלום את וצייר בציור,
דקו משתי בפחות סיים מלאכתו את המדינה. שנות כמיספר

 שנים מזה הגרושה בנק, סניף
 במיקרה לגמרי האב. מגרשפלד

 הבן אצל לביקור הגיעה היא
המטוס. אסון לפני אחדים ימים
 גן־ אליהו חבר־הכנסת ■

 ביום למדי רגוע נראה אלישר
כשהת במיזנון־הכנסת, השלישי

 ב״שירות־ חלקו את לתרום כונן
 הוא !לי־צה״ל. מאולפן רום״
 וראה ,1977 שנת את לסקר נבחר
 ידעו לא רבים מחמאה. בכך

 באותו נחת רק הרענן שהח״ב
 מקנדה. ממושכת מטיסה היום

 מסוגל שאינו סיפר בן־אלישר
 ארוכות, טיסות אחרי לישון
שלו. הרב למרץ הסיבה ומכאן
 מילוא רוני סגן־השר ■

 ציבורית. דוגמה להפגיז החליט
לאפ ירידה על־ידי משהתבקש

 ממכוניתו, לחו״ל לטלפן לה שר
 ״על נבעת: הרחוקה, מירוחם
 שיחות כמה תעשי — חשבוני

 על־חשבון אבל רוצה, שאת
בחשבון!״ בא לא המדינה?

 עסקן־ אסל, אברהם ■
 חתימה שסידר הוותיק, חרות

 עבור בגין מנחם של מקורית
 הספר גבי על קריסטל חנן

 השבוע הבטיח לבנים, לילנת
נו חתימה לסדר במיזנון־הכנסת

יותר אישית אף והפעם — ספת
 אבל מסויימת, לעיתונאית —

הס את ״שתקראי אחד: בתנאי
 מאסרו בתקופת עוסק הספר פר!״
 במילחמת־העו־ ,בסיביר בגין של
 באותה סיפר, אפל השניה. לם

 יחסו על רב בכאב ההזדמנות,
אצלו. וביקוריו לבגין
 וחברי־הכנסת השרים רוב ■

בשתדלנות אלה בימים עסוקים
 סניפי־המיפ־ לפני הופעות —

 בוחרים ולפני הארץ, ברחבי לגה
 השר טורח ואיפה פוטנציאליים.

 באחרונה ששב מי גור? מרדכי
 לפני השבוע הופיע לממשלה,

מחוננים. חיילים
כאילו לפירסומים, בניגוד ■

 אל־סאדאת, ג׳יהאן שבה
 אל־סא־ אנוור של אלמנתו
 חזרה במצריים, להתגורר דאת,
בי אחרי לארצות־הברית, ג׳יהאן

במצריים. קור
 חיכתה משמחת הפתעה ■

 ישראל שגריר ששון, למשה
 להדליק שנבחר האיש, במצריים.

 ביום־העצם־ משואת־השלום את
שערכו ממסיבה הופתע אות,

 הזה. הכבוד לרגל לכבודו חבריו
 ששון שב שעות כמה כעבור

 ושם אורנה, בתו עם לקאהיר
 יום־ה־ לכבוד קבלת־פנים ערך

 רישמי מצרי נציג שום עצמאות.
קבלת־הפנים. את פקד לא

 של ״השמן גינת, רפי ■
לק לרזות החליט הטלוויזיה״,

 הוא לחו״ל. קרובה נסיעה ראת
קי־ 15 להפחית שהחליט הודיע

מצחיקים רופאים
 בית־הספר של 1963 מחזור בוגרי של הסגורה במסיבה

 שרובם והרופאות, הרופאים התרגשות. הרבה היתה לרפואה
בסטייל. חגגו בכירים, רופאים כיום

 ומכופף־המז- איש־הטלפטיה דיין, עמי הופיע בהתחלה
 מנהל שהוא לוי, יוסף לפרופ׳ תרגיל עשה אשר לגות,

״תי השרון. בבית-החולים שלא-קלטתי-את-שמה מחלקה
שלו!" העור צבע ״מה דיין, אמר נולד,״ כושי נוק

 ״הרג־ שחור. הידיים!״ צבע ״מה הפרופסור. אמר ״שחור,״
 מנהל־המחלקה, אמר לבן, השיניים!״ צבע ״מה שחור. ליים!״
נחל אחת רופאה שיניים. בלי נולד שחור תינוק שגם ושכח

רופא״שיניים! לא הוא לדעת, צריך לא הוא להגנתו: צה
עצמו, על מילים כמה ואמר בתורו, אחד כל קם אחר״כך

 אברהם ד״ר קם כאשר הפרטיים. חייו ועל עבודתו על
מכי לו: צעקו איידס, על בטלוויזיה העת כל המדבר מורג,

 חולי- פה אין וגם: להזדהות! צריך לא אתה אותך, רים
איידס!
 לקבוצת שייכים לא אתם לחבר׳ה: מסר היה מורג לד״ר
 לבד נוסעים כשאתם אבל אמר. הוא הקלאסית, הסיכון

תיזהרו. זרה, לארץ
 אבר־ לחולי-נפש בית״החולים מנהל אליצור, אבנר ד״ר
 צעק זה, מה ביפר. תלוי היה חגורתו על לדבר. קם בנאל,
 ביפר! עם מסתובב פסיכיאטר פתאום מה הרופאים, אחד

שלו! השיגעון זה צעקה: החזיר ומישהו
 רפואת־שי- לומדת שבתה סיפרה אחת רופאת־שיניים

 בינה היכרות לערוך אפשר אם התעניין אחד רופא אז ניים,
שלו. הבן לבין

 רצה הוא בצבא, שירת בנו שכאשר סיפר אחד רופא
הו עושים מה בשיחה נשאל כאשר קורס. מאיזה להתחמק

עובדת. ואמא מזריק אבא ענה: הוא ריי,
 או רפואה, הם גם לומדים הרופאים ילדי שמרבית התברר
 ,9 בגיל בת לי יש אמרה: אחת רופאה זאת. לעשות מתכננים
 שלושה לי יש אמרה: ואחרת שנים. 10 בעוד רפואה שתילמד

רפואה. ללמוד רוצה ואחד נורמלים שניים ילדים,

-
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