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 ואיך השנה״ בתואר.,צברית נבון אופירה נזכרה איך

שרון אריאל את להכניע הזסב־וו דלת הצליחה
 הופיעה ימים כמה לפני ■

 שר־ נסץ, יצחק של תמונתו
 דבר. הבוקר בעיתון החינוך,

 בגיליון שדיפדף בזמן צולם השר
 שצילם הררי, יצחק דבר. של
 נבון את תפס התמונה, את

 מישיבות באחת יום, של בבוקרו
שהת חשב הוא המערך. סיעת
 כקוריוז. לעיתון תתאים מונה
 ביטל קודם, שיום ירע לא הוא
 דבר, העיתון על המנוי את נבון
 עט ולכן לביתו, מקבל היה אותו
הסיעה. לישיבת כשהגיע עליו
הגיעה, נבון אופירה ■

 מנסה במישרד־החוץ, בכיר גורם
 כדי בנכר, קשריה את להפעיל

 הגזירה. רוע את לבטל
 בח״ב לאחרונה שפגש מי ■ ־

 מחשבותיו כי חש וייס, שבח
 ההתגו־ מזירת הרחק מצויות

שהת וייס, הפוליטיות. ששויות
 אביו, מחלת עם מכבר לא מודד
 נוסף אסון עם להתמודד נאלץ

 אחותו — במישפחתו שאירע
 סדר־ ממארת. במחלה לקתה

לח השתנה וייס של העדיפויות
 כדי לחדל, יצא והוא לוטין,
שיטות־ את לאחותו להשיג

 בעלה בלוויית והדודה, נאה
 מיסעדנים. זוג לחתונת יצחק,

מהמאכ לטעום לנבון משהוצע
 למיקצועם כיאות המגוונים, לים
 וסיפרה סירבה והכלה, החתן של

 שהיא השניה החתונה שזאת
 למעדן אך זו. אחר בזו פוקדת,

 פרי־ לסרב. היתה יכולה לא אחד
 ״כצברית־ בשמפניה. טבול צבר

 נבון, חייכה לשעבר,״ השנה
העו על־ידי בשעתו (שנבחרה

 ״),1956 ״צברית לתואר הזה לם
 זה.״ לפרי לסרב יכולה ״איני
 תיקוותיה שנכזבו אחרי ■

 לשעבר רבדל, אריאלה של
ול לחזור מישרד־האוצר, דוברת

לש או ברשות־השידור, השתלב
 משלחודישראל כדוברת מש

 מהאופק נעלמה היא באו״ם,
 ארצות־הברית. לטובת הישראלי
 במישרד־החוץ הרעות הלשונות

 — חסרות אינן וכאלה —
 שמועמדותה רברל, כי מלחשות
על־ידי נפסלה הנכסף לתפקיד

ביותר. המתקדמות הטיפול
הדח אחרי אחדות דקות ■

הליבר המיפלגה ממוסדות תו
גולד פינחס ח״כ פגש לית,

 עם הנמנית בצעירה, שטיין
 נשיקה לו העניקה זו ידידיו.

 את והטביעה כמחוות־ניחומים,
לח על הוורוד־זוהר הליפסטיק

 הסימן את למחות תחת יו.
 ארשת־ גולדשטיין עטה מלחיו,
 שר־האוצר, ללישכת ואץ גאווה
מו ל(יצחק) ״להראות ידידו,

דעי...״
 של לב־ליבה המיזנון, ■

 מתפקד אינו בכנסת, הפעילות
 בשבוע הפגרה. בימי כשורה
 הנטוש המיזנון את פקדו שעבר

 לילי, רעייתו שרון, אריאל
אור ושלוש צהוב־כתום, בלבוש

 לארח ניסו שרון בני־הזוג חות.
 אולם כיאות, אורחותיהם את

 לטובתם. היו לא במיזנון התנאים
 או מאכל דברי בנמצא היו לא

המסובים על העיק החום משקה,

 בדימוס, הגנרל שרון, בחדר.
 במירפסת תיקווה של מבט העיף

 ניגש אחר־כך למיזנון. הצמודה
 החוצצת הזכוכית מחיצת לעבר

 וניסה והמירפסת, המיזנון בין
 מבט שלח משנכשל, לפותחה.

 הע־ עשה המחיצה, לעבר בוחן
 גם שנית. וניסה לרגע, רכת־מצב

 כשעיני נכשל, השני הניסיון
 באכזבה. אותו מלוות הגברות
 בראשו ניענע המובס הגנרל
הנ לארבע סימן כניעה, לאות
 הלכה המאוכזבת והפמליה שים,

יותר. הולם מקום לחפש
 בארץ ההקצנה מסממני ■

הטל איש חלבי, רפיק —
 למישרד־ לפנות נאלץ וויזיה,

 מיספר־ שיוחלף כדי התיקשורת,
 שבדליית־אל־ בביתו הטלפון
 סבלה חלבי של מישפחתו כרמל.

 טלפוניות, מהטרדות לאחרונה
 הדימוי בשל באיומים, מלוות

אבי־המישפחה. של
הקודר למראהו הסיבה ■

 של ממושך שילטון אחרי העמק
 במועצה. המערך

 בן־מ־ דב חיבר־הכנסת ■
לישי מאושר, קורן הגיע, איר

 הראשון, ביום סיעת־המערך בת
 של לישיבת־הפגרה שקדמה
 וכה כה הסתובב בן־מאיר הכנסת.
 למשהו כמצפה ונראה באולם

 פגש לא חלקם שאת מחבריו,
 לבסוף הפגרה. בגלל זמן, מזה

 חבר־הכנסת לעמיתו, פנה נשבר,
ו דראושה עבד-אל-והאב

 שינוי שום רואים לא ״מה, תמה:
קילו שיבעה הורדתי בי? שחל

שלמים!״ גרמים
 היוצא, מס־הכנסה נציב ■
 בתפקיד, ומחליפו נייגר דב

 את חגגו רובינוביץ, יאיר
 במיס־ השני ביום חילופי־הגברא

 נראו השניים ירושלמית. עדה
 על — רובינוביץ מאושרים:

 נייגר ואילו זכה, שבו התפקיד
 מנת־ שהיא ההקלה, על —

שלו. הקדנציה תום עם חלקו,

״אין־יותר־דפיקות־סתם!״ של
 הדני, ראש־הממשלה ■
לעמיתיו גילה שלוטר, פול

 ממשלת־ מחזיקה כיצד בישראל,
 קפצו — כיצד? מעמד. דנמרק

חיו פיסת־מידע על הישראלים
 מאוד,״ ״פשוט שכזאת. נית

 הזכות בידי ״יש שלוטה, הסביר
 מתי הדני, הפרלמנט את לפזר

הישר בו האיצו נו? שאחפוץ!״
שלו הסביר מספיק!״ ״וזה אלים.

 בדנמרק האופוזיציה ״חברי טה.
 מושבם, את לאבד פוחדים כה
 פעמיים, חושבים הם כי עד

אותי.״״ ירגיזו בטרם
 יעקובי גד שר-הכלכלה ■
 הדני ראש־הממשלה את אירח

הא בעת מהודרת. לארוחת־ערב
 על דעות השניים החליפו רוחה
 המדינות. בשתי הכלכלי המצב

 סיכמו אך התלוננו, שניהם
 יעקובי יחסי. שהכל ביניהם
 מהיהודים חמישה כי סיפר,

ה במהלך ביותר המפורסמים

 לפני שם כשהופיע תל־מוצד, כלא של הקודרות החומות בין אל שימחה מעט הביאיגיל גדי
 במו קשוחה אינה נו והמישמעת יחסית, נוח בית״סוהר הוא תל-מונד כלא האסירים.

 יותר. מבוגרים אסירים הראשונה בשורה ישבו בהופעה בני״נוער. הם בבלא האסירים למשל. בכלא״רמלה,
 לצפות בדי שלהם ״לימודי״הקודש" את קלה לשעה שעזבו היהודי, הטרור אירגון מאסירי חלק היו אלה

המופע. בשעת עבריינים, נערים כמה עם הטרוריסטים למעלה: בצילום יגיל. שהגיש המבדחת בתוכנית

ד היוצא, מנהל־הטלוויזיה של  י
 לאוו־רווקא תלויה בראל, סף

נו בראל הקצרה. כהונתו בסיום
 במסלול בשבוע פעמים כמה סע

מאוש שם ירושלים־תל־השומר,
 מוגדר האב של מצבו אביו. פז

 מצב- על שהעיבה עובדה כקשה,
האח בשבועות הבן של רוחו

רונים.
ש מי אלדורטי, צבי ■
 מיגדל־הע- כראש־מועצת כיהן
 שיכון־ בחברת ואחר־כך מק

 הכנסת חבר היה ואף עובדים,
 בחייו, אחד יום במשך השמינית

 בנו את שעבר בשבוע השיא
בח בנוכחותו בלט בתל־אביב.

 אלדורטי של יריבו תונה.
מהלי עמיר שאול (מערך),

מיגדל- ממועצת שהדיחו כוד,

 לעסקים פורש שהוא סיפר, הוא
 ונס־ השכלתו במיסגרת פרטיים,

בעריכת־דין. יונו
 גם היתה סיבה־למסיבה ■

 שהתקיים באירוע נוסף למוזמן
 מרדכי — המיסעדה באותה

 חגג ברקת מנהל־המכס. ברקת,
בצ וסיפר ,61 ה־ יום־הולדתו את

 מאמינים אינם שאנשים הלות,
 נוקב כשהוא אזניהם, למישמע
 אומר ״כשאני שנותיו: במיספר

 מגלגלים אנשים ,61 בן שאני
 בעל ברקת צחק העיניים,״ את

 — ״ואומרים השובבה, החזות
 מקסימום אתה להיות! יכול לא
...״59 בן

 בלקסיקון איידס, זה מה ■
 כך איידם, קומנדו־מכס? של

ראשי־התיבות הן ברקת, הודיע

 מי ביניהם התווכחו היסטוריה
 שדיבר משה, — הצודק מהם
 אל שדיבר ישוע, השכל, אל

 שדיבר מארבס, קארל הלב,
 פרריד, זיגמונד הבטן, אל

 ואל- אברי־הרביה, אל שדיבר
 את שפתר איינשטיין, ברט
מת אתם ״מה באמירה: הדיון

המ במסקנתו והמשיך ווכחים?״
יחסי...״ ״הכל פורסמת,

 שי לאורח העניק יעקובי ■
הממ עב״הכרס סיפרו את —

 הספר, האנגלית. בשפה שלה,
 שיטת של ניתוחים הכולל

התענ עורר בישראל, המימשל
 יעקובי אולם האורח, אצל יינות
 ״איני המוראל: את לו הוריד
 אולם, גדול, סופר אני אם יודע,

 עד הספר את לקרוא שמצליח מי
 ספק, של צל ללא הוא, תומו,
גדול!״ קורא
 המיש־ ליועץ מתנגד עוד ■
 זמיר: יצחק לממשלה, פטי

 בין זמנו המחלק שין*, חיים
 והעוסק ישראל לבין בראזיל
 מסובכים פרוייקטים בהקמת

להת זמן מצא המקומות, בשני
 יצחק מבקר־המדינה, לפני ריע

 של תנאי־עבודתם על טוניק,
מא שיף בתל־אביב. המצילים

 בחוסר־רגישות. זמיר את שים
מעורבות גילה שזמיר בעוד

שמיר של מקטורנו
 ממלא״מקום על ביותר האהוב המוסיקאלי הקטע מהו •

 סיפר בן - שופן של נוקטורנו ז שמיר יצחק ראש־הממשלה,
 מנחמיה". .יקיר התואר את שבועיים לפני קיבל עת שמיר,
 חנה בשם נערה של הופעה כלל בישוב שנעדן החגיגי הטקס

 ולחש לשימעו התלהב שמיר הקטע. את שביצעה מוגדת,
 בול! קלעתם ״אין המקומית: המועצה ראש שליטא, לבני

מכל!" יותר עליי האהוב המוסיקאלי הקטע זהו


