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 ח״כ עם במיפגש־אמנים 81
ה בבית שנערך רבין, יצחק
 רביו אל פנה קידר, דן צייר

 גולדשטיין, דב העיתונאי
לשאול רוצה ״אני :ואמר

ה בתוקף קורא. בתור שאלה
 סיפרך, את קראתי נסיבות
 פעמים. כמה שרות, פינקס

 שימ- ח״ב על דעתך מה קראתי
אפ רואה אתה האם פרם. עון

בממש תשבו ששניכם שרות
״אם :רבץ לו ענה ?״ לה

 את יודע אתה הספר, את קראת
 את כתב גולדשטיין התשובה.״

רבץ. עם בשיתוף הספר

 גו־ הדה העיתונאית 8!
יכניס אם רבץ את שאלה שס

 הבאה לקואליציה המפד״ל את
״מי רבץ: לה השיב שלו.

 ירכיב מי עם היום לך שעונה
 שטויות. מדבר הקואליציה את
 שהייתי לך להגיד יכול אני

שה הראשון ראש־הממשלה
 המפד״ל, בלי קואליציה קים
 מי אחר־כך. אלי זחלו והם

 בלי קואליציה שיש לך שיגיד
לו.״ תאמיני אל — גועליציה

מי הפסל שאל כאשר 81  ע
 שר־החינוך יהיה מי שפיט

 רבץ: לו ענה שלו, בממשלה
 בנושא בקי כל־כך לא ״אני

הדי את ארחיב לא ולכן זה,
 מקווה רק אני על־כך. בור

הנכון.״ באיש לבחור שאדע

 עוגות מגישה קדר, דן הצייר של אשתוקדר ציונה
 עם מיפגש־אמנים שערבה בעת בביתה,

 בפאריס. המתגורר ישראלי צייר מטר, רפי :לידה רביו. יצחק ח״כ
 ״אני זה. ערב לקראת עוגות שבע מחברותיה קיבלה ציונה

הסבירה. לעזרתי,״ נחלצו ידידותי בל אז בעצמי, אופה לא

המו בחג יין לוגם והמנצח, המלחיןשדיו נועם
 השבועות בחג ביוזמתו שנערך סיקה,

 הקיבוץ, של הדשא על שהשתרעו האורחים, שפיים. בקיבוץ
 הם כאשר שונים, מוסיקליים בהרבבים למוסיקה האזינו
שם. הוגשה אשר הגבינה מן וטועמים יין לוגמים

הבקבוק. מן ישר יין בשתיית אישית דוגמה נתן שריף נועם

גועליציה בלי קזאליציה אץ רבץ:
הסבתא גרבי בלי הצלחה אץ סטרייט:

 שביט סיפר המיפגש כשהסתיים
 אמר פרס שימעון כי לידידיו

רו הוא תיק־החינוך שאת לו
עוז. עמום לסופר לתת צה

 הוא ויליאמס אדל 81
 בעת פעם, שבקבוצה. הבדרן
ויליאמס נשאל לברלין, טיסה

 חמישחקים את רואה הוא אם
 ויל- השיב בצבעים, בטלוויזיה

מס ״בשבילי הכושי: יאמס
בשחור־לבן.״ לראות פיק

סלע שרה
אוטיסטיים.

 ברחובות אירגנה סלע, מיכאל הפרופסור וייצמן״, ״מכון נשיא של היפה אשתו
 לילדים הוקדשו הכנסותיה שכל ב״אחוזת־וייצמן״, ״גוטקס״ של תצוגת־אופנה

הקודמים. מנישואיה בנה, יפתח ולידה תמר, וחצי, השנה בת בתה את מחזיקה שרה

מא של עוזרו״לשעבר 8!
 מכבי של הכדורסל קבוצת מן

 דזידסקו, אדיה תל-אביב,
 דנציג איתן למראיין גילה
הקבו שחקני על סודות כמה
 פוט־ (״ג׳ימבו״) ג׳ים צה.

 מישחק בכל לגרוב דואג רייט
סר שלו שהסבתא גרביים

 של המישחקים באחד לו. גה
בק בוטרייט נכשל הקבוצה

 לדוי־ הודיע הוא לסל. ליעה
 לאי־הצלחתו הסיבה כי דסקו
 גרבי את לגרוב שכח כי היא

 לביתו, נסע מישהו הסבתא.
 ואמנם הגרביים, את לו הביא

השתפרו. לסל קליעותיו

דכר לו 81  קר- הוא סי
ב השחקנים. בין ביותר הרוח
 הפועל נגד המישחקים אחד

 בחדר- סילבר אמר תל-אביב
 יש, ״מה לעמיתיו: ההלבשה

 הפועל לקבוצת פעם ניתן אז
נורא!״ לא אותנו. לנצח

 הוא פרקוכיץ מיקי 8;
 השחקנים. בין ביותר הרגשן

שני טוב, הסתדרנו אנחנו ״אך
דוידסקו. אמר רומנים,״ נו

בהו קציר, אפריים לשעבר הנשיא אשתקציר רינה
 שנער- בתצוגת-אופנה שלה נדירה פעה

 ג׳ודי ידידתה, לידה ברחובות. אשר ב״אחוזת-וייצמן״, רכה
וייצמן״. ל״מכון קבועים תורמים הם שהוריה מאנגליה, קלימן
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