
ההסיבה

נבון, יצחק נשיא-המדינח,ללכת לאצבעות תן
במסי אורח־הכבוד שהיה

משחקה< על (משמאל) זוהר מרים לשחקנית החמיא מיח״א, למען בה

ממצריים ער
בתל־ חנוצצות המסיבות באחת נוכחות הפגינה ייד

 תשו־ משבה נוצץ, סרבל״כסף שלבשה אביבה, אביב.
הפ אשר כישרון-חריקוד בזכות מרובה מת-לב

שגב. חיים מוכר״חבגדים רוקד מאחוריה גינה.
זוג
חבתת

מהשמיים
אליהו, הביטוח

 המישטרה מפכ״ל שפיר, הרצל הם
 של הכללי המנהל והיום לשעבר,

פריאל. סיגלית הקבועה, וחברתו

 ו־ נכון, יצחק המדינה, נ־:זיא1
 האורחים היו אופירה, ייתו,

 לקבלת־הפנים שהגיעו אשונים
 לשעבר חבר־הבנסת של יתו

ה חברת בעל אליהו, למה
 הנשיא שמו. את הנושאת זוה
 שעזבו מכיוון לבוא הקדימה צתו

 הבימה, תיאטרון את שוגים
אשתו הטכס. כללי לפי ובן

 ב־ פעילה היא חיה, אליהו,
 ביתו את העמיד אליהו ז״א.
 שתר- החשובים האורחים זזות

 ושיקר לחינוכם כספם ממיטב
 בשמיעתם הלוקים ילדים של

 נערכה המסיבה לפני הרך. ל
 סטיוארט. מרי של חגיגית :ה
ל שקל 350' — הכרטיסים ון
למיח״א הם אף נתרמו — •

סאד של אמא
בתה את שליוותה סמוט,

 סם השגריר אשת
 גרייס היא לואיס,

סטיוארט. :מרי להצגה

 את להציג סאלי דאגה אחר-כך שנערכה במסיבה
 גרייס הגברת בה. שהתעניינו האורחים לפני אמה

העבר. כל במשך מבתה משה ולא בהנאה חייכה

 האורחים חרשים). ילדים (מחנכי
 בין במסיבה הסתובבו הנכבדים

 את שהקיפו הרבים שומרי־הראש
ש המאכלים משפע ונהנו הבית

1# השולחנות על • !  אופירה •
ה תכולה שימלה שלבשה נבון,

שהתרג סיפרה, בפסי־זהב, שזורה
 נאום שנשאה בעת מאוד שה

בשו ראתה כאשר הבמה׳ מעל
ה כהן, אטד את הראשונה רה

 האירגון, של החינוכית מנהלת
כ כשעבדה מדריכתה שהיתה

• במיח׳״א פסיכולוגית •  פאלי •
האמריק השגריר אשת לואים,

 אמה, בחברת למסיבה באה אי׳
ס ם. גריי  לאר- נסע בעלה סמו

 ההדורים את ליישב צות״הברית
 הישראלי החוק החלת פרשת אחרי

• הגולן על •  שדמה׳לה •
 אחרי למסיבה בא ־שביט כר

 רוצה ״הנשיא כולו: נרגש ההצגה
 במקום (בשווא) מלכות אומר שאני

 רוצה הוא האם (בפתח). מלכות
מלא בעל או נגר שאני שיחשבו

 סטיוארט מרי בהצגה הרי כה?
 של- >•!•!• מאהב משחק אני

 נוספת. מסיבה נרגש היה מה׳לה
מה א ד את במסיבה פגש הוא  ו

 בעלה, בחברת שבאה דייצמן,
ר  ש- סיפר שלמה׳לה וייצמן. עז

ה במוסד מדריכה היתה ראומה
הת־ זצבו במישמר־העמק, חינוכי


