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מלאומי.

 נבון מישבחת ■לוי שר הב״ב־־סיסו תהיה מ■
המיזחדהתיכון של שיקאגו ׳שואל הנבה ואיו במישכן־הנשיא,

הרא* העורכת היא דנהוף) לבית הרוזנת מאריון הוא המלא (ששמהדנהוו הרוזנת
הגרמנית, האצילה (הזמן). צייט״ ,,די החשוב, הגרמני השבועון של• שית

 גרמניה את וחצתה הכובשים הרוסים מפני נמלטה כאשר השנייה מילחמת־העולם בתום שהתפרסמה
 נתקלה כאשר קולק. טדי של בשיבחו והפליגה ירושלים״, ״ועדת כחברת לארץ באה סוס, גבי על כולה

 סאם הסרטים מפיק פעם שאמר כמו ״זה :סאדאת יוזמת את זה לה הסביר אבן, באבן באקראי
 לשיא.״ לאט־לאט אגיע ומשם ברעידת״אדמה, אתחיל אני :חדש סרט בתארו גולדווין,

להתקדם. יכלה לא משם אן כרעידת־אדמה התחילה יוזמת״השלום אבן, אבא לדברי

 שחב- כך על־ידי גייבי־סיטר,
 העבודה את תעשה רת־כןסת

 ח״כ את הציע הוא הזאת.
 למיש- (ליכוד) דורון שרה

 נתקל כאן אך המכובדת, רה
ה כל של חזיתית בהתנגדות

 ״לא, :אחד פה שקבעו עוזרים,
 הציע !״הילדים את תפחיד היא

 שטרן־ שרה את הח״כ
 שהיא הוסכם (מפד״ל). קטן

 הילדים את תחנך אך מצויינת,
 זכולון של מישנתו על-פי
 פה־אחד, הוחלט לבסוף המר•

 ח״כ תהיה הבייבי־סיטר כי
 לה שיש כיוון נמיר, אורה
הכנ של ״הגננת היא ניסיון:

סת.״
 לבחירת ההצבעה בעת ■

 יושב- לפתע קם נשיא־המדינה
 שמיר יצחק הכנסת ראש

 ממלא- להזמין ותחת ממקומו,
 להצביע הלך כמקובל, מקום,
אמ ח״כ אמר להתחלף, מבלי
״בואו :רובינשטיין נון

 הלוי בנימין את מהר נשים
נש וכך שמיר, של כיסאו על

הכ שתי את אחת במכה לול
 מידי במדינה הרמות הונות

הליכוד.״
מחב פרידתו בדיברי ■1
 נבון יצחק ביקש לסיעה, ריו
 נשיא, הופך שהוא למרות כי

 לו אמרה אותו. יזנחו שלא
כך, ״אם :נמיר אורה ח״כ

 החליטה המנטה־מסטיק, של השוקולדאחי ירדנה
השלישייה, הבנות. משלישיית לפרוש

 במשותף עובדת הולצמן, רותי ואת לופטין לאה את גם הכוללת
 להקת מתקופת עוד יחד נמצאות הבנות אך שנים, חמש מזה

 כיוון פורשת היא כי טוענת ירדנה רצופות. שנים 10 זה הנח״ל,
 לא עדיין לשלישייה חברותיה עצמאית. קאריירה לפתח לה שבא

לדרכה. אחת כל ללכת או נוספת, זמרת אליהן לצרף אם החליטו

 בכנסת המערך סיעת ■
 במוסד נכון מיצחק נפרדה

 ההצבעה לפני שעה ואן־ליר,
ה הכנסת. במישכן החשאית

 למסיבת־הפרידה הזמינה סיעה
 ואת מאיר גודדה את גם

 מנהיג ואת חזן, יעקוב
 יערי, מאיר הקשיש מפ״ם
 ״עיני בירכתו: בדיברי שאמר
 משמוע, כבדה ואוזני קהתה

 ובראייה בשמיעה צורך אין אך
 יצחק כי להבחין כדי פיסיים

חם־לב.״ טרובאדור הוא נבון

 אכן אבא ח״כ ואילו !■
״על הזדמנות: באותה אמר,

 של ראש־לישכה ההיגיון, פי
 אם נשיא. נעשה ראש־ממשלה

 יחליטו אם הבאה, בפעם כך,
 יזכה אשכנזי, יהיה שהנשיא
 אם דיניץ• שימחה בכהונה
 ספרדי, יהיה הנשיא כי יחליטו

 נבון מיזרחי.״ אלי בה יזכה
 ראש- של ראש־לישכתו היה

 כן־גוריון. דויד הממשלה
של ראש־לישכתה היה דיניץ

 מיזרחי ואלי מאיר, גולדה
 רבין. יצחק של ראש-לישכתו

 יפה עדי המנוח חבר־הכנסת
 לוי של ראש־לישכתו היה

 יש זה, היגיון לפי אשכול.
 קדי־ ליחיאל גם דומה סיכוי

 מנחם של ראש-לישכתו שאי,
בגין.
 יצחק הנבחר הנשיא £
 עמדו אופירה, ורעייתו נבון,

 מכרו הם חדש. לבית לעבור
 הטייסים שברחוב דירתם את

 כעת ומתגוררים בירושלים,
 הצפירה ברחוב שכורה בדירה

 מישפחת הגרמנית. במושבה
מה היישר עתה תעבור נבון

הנשיא. למישכן השכורה דירה
 ישבו עוזרי־שרים כמה 1

 בחירת ביום הכנסת, במיזנון
 המדינה, כנשיא נבון יצחק
 דמי את ישלם מי בסוגיה ודנו

או של לילדיהם הבייבי-סיטר
 אל הצטרף נבון. ויצחק פירה

 ובפיו הח״כים, אחד השולחן
ה- דמי את לחסוך :הצעה

 בעיקבות ללכת החליט הכדורסל, כוכבפרי אולסי
דוגמן־פירסומת. ולהפוך ברקוביץ' מיקי

 של בנם הלפרין, ערן בחברת נימרוד סנדלי עבור הצטלם הוא
 קיבל הצילום תמורת צפי. ואשתו הלפרין יקי צלם־האופנה

אפסים. בכמה המסתכם כסף של סכום פרי אולסי הכדורסלן

פ
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