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 פאר. מני כמנחד״ השתתף,
 לפעמים בניגוד, שהפעם אלא

בנש חלק נטל שבהן קודמות
 לנסוע מני סירב זה, מעין פים

 רמזה במלון שהתקיים לנשף,
 במכונית בתל־אביב, קונטיננטל
 הסביר הבולשת. של הקורטינה

״ב לאוספו: שבא לנהג מני
מ אותי שלקחת הקודמת פעם

ש אמרו השכנים כל הבית,
 ושנלקחתי סמים אצלי תפסו

 לנסוע העדיף מני לחקירה.״
 במכוניתו הקורטינה, בעיקבות
 זה תרגיל שגם אלא הפרטית.

ה פיות מפני אותו חיסן לא
 אחדים פגשו למחרת שכנים.

 ואמרו קרני, באשתו, מהם
ל יש פרוטקציה ״איזו :לה

נוס ידלין ואשר הוא 1 בעלך
ה במכוניותיהם לחקירה עים

!״ פרטיות

 אמנים הופיעו נשף באותו 8
 היה מסמר־הערב אולם רבים.
 אותו כשראו ריר♦ אדה דודו
המר היחידה ושוטרי קציני
 המפקד -של בראשותו כזית,

 בצעקות פרצו לוי, אדמונד
טל- !״טלפלא :קיצביות

 את כידוע, מנחה, דודו !״פלא
ב הפופולרית תוכנית־הילדים

 נוכח נדהם פאר מני טלוויזיה.
הת לא ההמונית, ההערצה גלי

 אתפלא לא !״אני והעיר: אפק
 תוכנית- היא שטלפלא לשמוע

במישטרה.״ חובה

 יחזקאל הליכוד ח״ב 8
.מעונ הוא כי הכריז, פלומין

 קדנציות שתי בכנסת לכהן יין
 :השיב מדוע, כשנשאל בלבד.

 שמישמר־ה־ מעוניין לא ״אני
 ב־ הארון אחרי יילד כנסת

 ״ומה לו: אמרו שלי.״ הלווייה
ש פעם בכל הרי 1 הילדים עם
 יום־ מקבלים הם ח״כ, מת

 ״הם :פלומין השיב חופש.״
אחרת.״ בצורה לשמוח יצטרכו

 אזר- הענקת טכס בעת 8
 ל- נצרת־עילית של חות־הכפוד
 בורג, יוסף ד״ר שר-הפנים

 ג׳ר־ סמי לד״ר השר גילה
 הוועדה־לתוכניות־ חבר איסי,
 כי הערבית לאוכלוסייה רווחה
 דור שהיא ריגקה, אשתו

 הרב של ובתו בארץ חמישי
 חייה את חבה מחברון, סלונים

 ואת אותה שהצילו לערבים
 הפרעות בתקופת מישפחתה

ישם.

 ו- המפייס״ פטה ״ברקי אולפני מנהלשני יצחק
 הגשש את במסיבה פגשו נורית, ואשתו

 של סירטם את הפיק שני פוליאקוב. (״פולי״) ישראל החיוור
 לו וניתן כשחקן בסרט להופיע התעקש ההסרטה במהלך הגששים•

ה נפגשו בה במסיבה עליו. עובד שפולי בקלפים מהמר של תפקיד
 אלא קלפים, משחק גם התקיים ברקן, יהודה של בביתו שניים,

אמר. בסרטים,״ כמו לא זה ״בחיים פולי. על שני עבד שהפעם

מו מזכיר נתן עבה רמז ■
 דוב תל־אביב־יפו, פועלי עצת
ך אח ידיעות לעורך מאיר כ

 רוזגכלום. הרצל ד״ר ותות
ב בבן־ימאיר שפגש רוזנבלום,

 ערפו לדעתו כי לו אמר מסיבה,
 הקודם, המזכיר של ראשו את

 בן- השיב אלפרט. אורי
 רוזנבלום של שדבריו מאיר,

 הכל ״זה בעיניו: חן מצאו לא
 צריך בן־אדם גיל. של עניין
 מדי זקן נעשה הוא מתי לדעת

 לרו־ תפקידו.״ את למלא בשביל
.73 חודשיים לפני מלאו זנבלום

 בישראל ביקר באחרונה
 כרין יעקב שופוסל, נשיא

 קבוצת- את המייצג ,72ה־ בן
 זו. בחברה הקנדית המשקיעים

ה מנכ״ל אצל התעניין ברין

 יוסף (מיל.) אלוף הברה,
 אשר בפרשת קורה מה גכע,

ו אותו, עידכן גבע ידילין.
 יד־ של ידידותיו על לו סיפר
 במה ״תיזהר :בהוסיפו לין,

 המזכירה עם עושה שאתה
 :הקשי־ש ברין השיב שלך.״

ש ■מה את מקבל אני ״בגילי,
 כמחמאה.״ אמרת

 אשר של הראשי חוקרו 8!
 בנימין ניצב־מישנה ידלין,
ב שמקפיד כמי ידוע זיבל,
 כלפיו. גינוני-כבוד על יותר
 ידלין, של חקירתו נפתחה מאז
 על רוגזו את מסתיר זיגל אין
 האחרים, והנחקרים שידלין כד

 לדבריו, אליו, מתייחסים אינם
לט נוהג ידלין הראוי. בכבוד

 טפיחות זיגל של כתפו על פוח
עורך- ואילו דרך-ידידות, עזות

 גבי מעל ברמניה עתה מתפרסםקי אפריים
 הכל-בו חנויות של שקיות-הניילון

 של לסיפרו ממודעות-הפירסומת אחת הוא זה ציור הגדולות.
 הוא בגרמניה. 1 מיספר רב-המכר שהפך הישראלי, הסאטיריקן

 בסופר-מרקטים. כסלים המשמשות הניילון שקיות על״גבי מודפס
ל״י. 70כ־ של במחיר בגרמניה נמכר ן״ משה נפט, ״יש הספר

 והתרבות, לשר־החינוך 81
 תקרית אירעה ידלין, אחרון

 יפה הזמרת עם לא־נעימה
 הופיעה שיפה בעת ירקוני.

 של מושבו בגילת, השר לפני
 אוזן, אהרון שר־החקלאות

ה את ועזב ידלין לפתע קם
 בהופעה, שנכח הקהל, אולם.

 ויפה — השר בעיקבות הלו
ה על לבדה עצמה את מצאה
 יותר מאוחר קהל. ללא במה

 כ״שר ידלין אהרון את הגדירה
ה כשנודע חינוך.״ ללא חיגוך

 מיכתב־ לה ישלח לשר, דבר
 לא כי הסביר שבו התנצלות

במזיד. האולם את יצא
או והתרבות שר־החינוך 8
 מיכתבים. לכתוב כנראה, הב,

 מקבל הוא כי גילה, השבוע
 ב־ מאזרחים מיכתבים עשרות

 למזכירה לתת במקום לישכתו.
 אוסף הוא ב־שמו, עליהם להשיב

ב אותם לוקח המיכתבים, את
 חצרים, לקיבוצו, השבוע סוף

 אישי. באופן עליהם ועונה
לפ להתחמק מצליח אני ״וכך
 אמר מתורנות־מיטבח,״ עמים
השר.

עו .*ברהם שר-השיכו, 8
 לבוא, השבוע פנאי מצא פר
 יע״ גד שד-התחבורה עם יחד

■ש בר־ימיצווה למסיבת קובי,
(״מוש משה העתונאי ערך
 אחד אמר רון. לבנו שלו קה״)

 מסי- כנראה, ״זוהי, הנוכחים:
 שעופר האחרונה בת-הקוקטייל

 הוא הבא מהשבוע בה. נוכח
ב משנשאל עסוק.״ מאד יהיה
 :בבדיחות־הדעת השיב מה,

״בחקירות.״

פו אברהם  הוא יורק. כאיש ידוע שר״השיכון,ש
 האכסקלו- בברגכה לבקר מרבה

 הימים באחד תל-אביב. בצפון נווה-אביבים שכונת של סיבית
 מחברי אחד לעברה. שרקק בשר בבריכה, המתרחצים הבחינו

 אל ניגש להתאפק, היה יכול לא אלקוני, יוסף המו״ל המקום,
 להפסיק בבקשה מוכן אתה המיניסטר, ״אדוני :לו ואמר השר

 לא ״אני :עופר השיב \״ בה שוחים כולנו שאנחנו לבריכה לירוק
 ״אדוני :אלקוני התרגז לתעלת-המים.״ יורק אני לבריכה, יורק

!"הכליס״השלובים חוק את שתכיר מצפה אני תפקידך בתוקף השר,

 ב־ שנחקר גושן, חיים הדין
 במשך לפרשה בקישר מישטרה
 כינה תמימים ימים ארבעה

 את — החקירה כל במשך —
למ בנימין, הפרטי, בשמו זיגל
 את זה הכירו לא ׳שהשניים רות

קודם־לכן. כלל זה

ה ידלין, אשר א־פרופו 8:
 המלווה הבדיחות גל של סנונית

ה אישיות של שמה פעם בכל
 ״מ־ אומרת: בחדשות, נמצאת

 רק עכשיו נשארו קופת־חולים
הקו עם ברח ידלין החולים.

!״ פה

המר היחידה של בנשף 8!
תל־אביב מחוז במישטרת כזית

הקופה! ע□ ברח ■דדיו
>
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