
 ומקופה נעלב עצמו את שחש מי ל
 המיוחסים ברשימת להיכלל זכה שלא ^
 של בנו לחתונת שהוזמנו ישראל, של

 עצמו את לפצות היה יכול ראש־הממשלה,
 רבין, פסטיבל של השניה ההצגה השבוע.

 אירוע של במרכז ראש־הממשלה עומד בו
 עצמו את שחושב מי כשכל נוצץ, חברתי
 השבוע נערכה בו, להתחכך מנסה למשהו

והדר. פאר פחות בלא

 יכול היה זה מקרית. היתד. לכך העילה
 האחרונה בשבת אבל אחר. דבר כל להיות
 ובנוכחות בנוכחותו ראש־הממשלה כיבד

 על שנערכה המסיבה את לאה, רעייתו
 לרגל בתל־אביב, בית־סוקולוב מידשאות

 על אבנרי אריה העתונאי של ספרו הופעת
ספיר. פנחס

 הישראלית והכלכלה המשק בחוגי רבים
אם ספק אבל לספיר. טובה זוכרים עדיין

 את החייבים מאלה זעיר חלק אפילו
 דור במשך שהיה למי עושרם ואת מעמדם

 מטריח היה המדינה, של ״בעל־הבית״ שלם
 לולא הספר, הופעת למסיבת עצמו את

 :עובדה במקום. ראש־הממשלה של נוכחותו
 מכבר, לא לספיר שנערך הזיכרון לטכס

 אישי מאותם זעיר חלק אפילו הופיע לא
 עם 'הספר לחגיגת שבאו ומשק חברה
רביו•

ממלין עם התייחדות
 עילו) שימש הוצאתו־לאור של ושהאירוע ספיר,
! והחברה המשק המימשל, מראשי עשרות כיבדו

 המכובדיס מאות למראה האורחים אחד העיר
 הו הישראלי במימסד ומה חמי כל את מהווים

 ן ש״י על לדבר שלא סולז׳ניצץ, אפילו אם ״ספק
 שכינס כסי מכובדה כה חבורה לכנס מסוגל היה

אבנרי.״
 ח אוצר פקידי וראשי־מדינה! שרים שם היו

 פעם שהיו מי וההון, התעשייה אילי * ההסתדרות
 זו: היתה למעשה בעתיד. להיות שחושבים

הב בכמה רבין. יצחק של השילטון צמרת

=3ז עה הזי י בער ו ה המא בעלי
 האירועים מרבית את המקשטת רבץ, חצר של החדשה תית

 :מימין בתמונה מסחרר. בקצב לאחרונה הנערכים החברתיים,
של יועץ־הסתריס שהיה מי בחברת אוזן, אהרון שר־החקלאות

 קרמרמן, יוסף חרות, של הכספים איש :במרכז חלפון. יעקב רבץ,
 מנכ״ל : משמאל רבץ. של ידידז רקנטי, דני דיסקונט, בנק איש עם
 טקסטיל מפעלי בעל שפירא, אברהם התעשיין עם עמית, מאיר כור

 — מסיבה היה שוב השבוע, כולם ניפגשו שבו האירוע, קיסריה.
ספיר. פנחס המנוח, שר־האוצר על ספר הופעת לרגל הפעם - רביו פםטיבל

השבועית התגיגה

ראש־ מנצחת.רעיית תמיד, כמובבורמה ובין לאה
ה על רבץ, לאה הממשלה

אחד, לכל לומר מה תמיד בפיה כשיש החיה, הרוח את בה מהווה חגיגה׳
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 השבועית במסיבה רבץ לאה נראית כאן ציון־גנאי. או הטפת־מוסר כלל בדרך
 עם (במרכז): פולגת: מפעלי בעל פולק, ישראל התעשיין עם (מימין):

;חדש יומי עיתון של בעליו להיות העומד דורבין, אליעזר הפירסזמאי
 אל־ן מנכ״ל עם :(משמאל)

 זחגיגותיהו מסיבותיהם בכל
ל לבעלה לעזור העיקרי,




