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ב ,אתר ל נ ש פ של 1בת ביקשה מה ע  את ה ש
מה וכיצד האפיקומן. מתחריה את ה״אל״ף־בי״ת־ הדהי

■  ידלין, אשר כשההמן !
 לשעבר, חולים קופת מזכ״ל

ב מאסר עונש כיום המרצד.
 עד־הג- לשמש מעשייתו, כלא

 איש־הע- שהגיש במישפט נד.
ה נגד שפירא ׳מוניה סקים
 יפת, זאב וכתבו הארץ עיתון

 בלתי־מרוצה. מאד היד. הוא
 עז״ השופט, בפני טען ידלין

 נאלץ ■ הוא כי שפי, ריאל
 ל- שקדם הלילה את לבלות
 באבו־ בבית־המעצר מישפט

 ייאלץ פן חושש והוא כביר,
 הוא נוסף. לילה שם לבלות

 התכוונו בתחילה כי סיפר
 שיבלה בתי-הסוהר שילטונות

 אך ימים, ארבעה באבו־כביר
לידי העניין את שהביא אחרי

 ה- נמנעה בדבר הנוגעים עת
לדבריו. שערוריה,

 עורך־הדין ביקש כאשר 9
 ליבליד, שלמה ,רץהא של

 בעניין ידלין אשר את לחקור
 בלאם־וגאס, שלו ההימורים

 התובע, בא־כוח לכך התנגד
 וביקש .כספי, רם עורך־הדין

 ליב־ יזמין זו חקירה לצורך כי
 יד־ הגיב לחוד. ידלין את ליד

טו לי עשה לא, ״לא, לין:
ש מה על אותי שיחקור בה!
 אותי יביא שלא רק רוצה, הוא

.׳״שוב לכאן
 טליה ידלין, של ידידתו ₪

 לבושה באולם ישבה לבגי,
להח והספיקה ורודה, חליפה

 שנקרא לפני דברים איתו ליף
 לאחר־מכן, העדים. דוכן אל

 עיתונאית כשניסתה במיסדרון,
 לו- אמרה שאלות, אותו לשאול

אל לה, תענה ״אל :טליה
כש שלה!״ שאלד, לאף תענה
 ניסתה למעלית ידלין נלקח
 ביחידות, איתו לשוחח טליה

 אים־ לא שליווהו השוטרים אך
 ממנה ביקשו זאת, לה שרו

 המוביל החדרון דרך לצאת
למעלית.

מליץ, ג׳רי האופנאי 9
 של מלתחתה את שתיכנן מי

 קציר, כינה הנשיא אשת
 נכון, אופירה ידי על נבחר

 יצחק המיועד הנשיא רעיית
ץ, פ  ה־ את עבורה לתכנן נ

הכ טכס בעת שתלבש שימלה
 מדינת־ כנשיא נבון של תרתו

 על סמכה לא אופירה ישראל.
הרא לפגישה האישי. טעמה
 בלוויית הגיעה מליץ עם שונה

ור במאית־ו־,טלוויזיה אחותה,
ה לפגישה ואילו ארז, דינה
 איתר, הביאה והקובעת שנייה

בעלה. את
הח נבון ויצחק אופירה 9'

ל יעברו כאשר גם כי ליטו,
יו לא הנשיא במשכן התגורר

ו גירה ילדיהם, את ציאו
 נעמ״ת של היום ממעון ארז,

ימשי הילדים בקעה. בשכונת
 שבית למרות למעון, ללכת כו

 טלביה. בשכונת שוכן הנשיא
לכדו ההתאחדות ראשי 9!

 בשבוע נפגשו בישראל רגל
היו המדינה נשיא עם שעבר

 אפריים ד,פרופסור צא,
 ספר את לו להגיש כדי קציר,

 בישראל. הכדורגל שנות 50
 הנשיא גילה הפגישה במהלך

ה בספורט בנעשה התעניינות
 אנשים ״כמה בארץ. כדורגל

 ?" בישראל כדורגל משחקים
 בארץ כי לו כשהשיבו שאל.

 13וכ־ קבוצות 700כ־ פועלות
בהת רשומים כדורגלנים אלף

ממ ״מי הנשיא: הופתע אחדות,
אנ לו הסבירו י״ כולם את מן
 ״חלק לכדורגל: ההתאחדות שי

 ל־ הכרטיסים מתמורת ממומן
המוע מכספי חלק מישחקים,

 מהקצבות חלק להימורים, צה
זה והשאר שונים מוסדות של

מלחיןפוגאן מישר מר־  שכתג מי הנודע, הצרפתי הז
רי ארח באזאר, גראנד את ח א  מ

ם ם של הקלעי ל ה או פי מ לי ס או ת בפארי הר א ת כהן יז ק ה ל ף ו  אל״
ה, בי״ת. תמונ מין ב שמאל מי ה :ל ס הר נולד, לי תי פוגאן כהן, יז א  ו
ת צוברי. ק ה ף ל ת אל״ ש החל יופיעו, ויזהר בי״ ד חו  הבא, מה

ש ככוכבי ם החוד ל או ת, ב מפי לי ת באשר או צי ח מ ה ב שניי  של ה
מרת תופיע הערב ת, הז לני ת אי צא א גם היו ס. הי לפארי

ה ^^1 ק שצולמה בתמונ לפני בדיו
1 .4 1 1 |#1 1 #1 1 1 קה פציעתה. 1 לתה פרדרי  עם בי

שחקן קה ה בה, אופיר שיי מסי ה ב ת הי מם. במצב-רוח שרויה ו  מרו
ה מרגעי באחד ב סי מ ה, על ונפלה מעדה ה ס פני הכו  שבידה ו

ה ופצעה התנפצה ת ה. מעל או קה עיני קה פרדרי ע  לבית־ הוז
ם, לי בלה שם החו ל קי פו ה רפואי טי ר חז הו תה. ו לבי

 קציר: הנשיא סיכם גרעונות.״
כולד,!״ המדינה ״כמו
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 מחניי־ גדעון אלוף־מישנה
 של מושבע אוהד הוא מי,

 ערך באחרונה רוסית. שירה
 תוכנית־רדיו בגלי־צה״ל והגיש

משי כולה שהורכבה מיוחדת
 מילחמת־ מתקופת רוסיים רים

 שמרביתם השנייה, העולם
והפ לעיברית אחר-כך תורגמו

 אולם בארץ. פופולאריים כו
וקצ שודרה שהתוכנית אחרי

 החל רבים, חיוביים הדים רה
שלי מתגובות חושש מחניימי

ליות.
הגיש כך על

דוו רוסיים שירים של תוכנית
 השידור שאחרי הלילה כל קא.

ב למחרת בחרדה. עליו עבר
 ראש־ליש- אליו צילצל בוקר

יחי ראש־הממשלה, של כתו
קדישאי. אל

:לו אמר קדישאי
 ברדיו אתמול שהגשת ״שמעתי
 רוסיים.״ שירים של תוכנית
 ״אז מחניימי. 'אישר ״נכון,״

 של ,סליל-ר,הקלטה לך יש אולי
 קדישאי, התעניין ז״ השירים

 הסתבר היועץ. של להפתעתו
 של חובב הוא אף קדישאי כי

 זו בדרך ביקש רוסיים, שירים
שהחמיץ. לתוכנית להאזין

ש עיתונאים בפגישת 9!
 שר-המיסחר־התע- עם נערכה

 הוד־ יגאל ,שייה־ור,תיירות
ה על־ידי השר נשאל כיץ,

 סא־ שמעון הוותיק עיתונאי
 על הפיקוח צולע מדוע מט

ו תיקון עבודות של המחירים
מת אתה ״למה דירות. שיפוץ
 כהדגמה השר. שאל כוון?״

שרב בדבר סיפור סאמט סיפר
תי לביצוע לביתו שהזמין רב
 העבודה, בסיום באמבטיה. קון

 את לקבוע מד,שרברב כשביקש
 :זה לו ענה עבודתו, מחיר
 יודע אינני מצרות, אדע ״שלא

 השרברב ממך.״ לקחת כמה
מחי את קובע הוא כי הסביר

על מבצע שהוא התיקונים רי
 בעל של הפינאנסי כושרו פי

הו באיזו מעריך ״אני הדירה.
 אמר לעמוד,״ יכול הוא צאה

״עצ :ופסק השר הצטחק לו.
 שיחפשו הדירות, לבעלי תי

 זול.״ בעל־מיקצוע מראש להם
 (״פשנל״) אברהם המפיק 9'

 שבכפר- בביתו ערך דשא
 לארבעים פסח סדר שמריהו

 בתו מידידיו. ושחקנים אמנים
 הצליחה שירלי, השמונה, בת

הו אביה האפיקומן. את לגנוב
 את שמצאה מאחר כי לה דיע

שתב מה כל תקבל האפיקומן
 ״אתה שירלי: לו השיבה קש.

 שארצה מה כל שאקבל מבטיח
 כשהשיב ?״ בעולם הכי הכי

רוצה ״אני ביקשה: בחיוב,
 היישוב.״ הכשרת של אופציה

 הבמה על שעלו לפני 9!
 הזוכה שירם את לשיר כדי

ה חברי את כהן יזהר ריכז,
 הטכס על חזר ויחדיו להקה

 ירושלים, בתיאטרון שקיימו
 ו- הזמר בפסטיבל כשהשתתפו

ול עמדה, החבורה הפיזמון.
 של הנדהמות ואוזניהם עיניהם

 צעקה האחרים המשתתפים
 !״היי ״כיפאק פעמים שלוש
 פזל לכוכב־ד,טלוויזיה 91

 הוא הלא גדאזר, הייקל
 תוצמד האץ/ של סטארסקי

 מטעם מלווה בארץ סיורו בעת
צי זו תהיה מישרד־ד,תיירות.

 גידי הזמר של אמו גוב, פה
 ב־ בכירה פקידה שהיא גוב,

בירושלים. מישרד־התיירות
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