
פרו מכון־וייצמן, נשיא של רעייתו סלע, שרההנשיאה
ל מארחת כהרגלה היתה סלע, מיכאל פסור

 את הורידה בעצמה, האוכל עם המגשים את הביאה היא מופת.
עשוייה. היא ממה הודיעה שהביאה מנה כל ועם המלוכלכות הצלחות

 היתה דגנדים
 אסורה הכניסה
 שלנשיא רביהוו
וייצמן־ ״מנון

תבשלוית
(משמאל). לואיס וסאלי גיסיו !יה

מז־ סוזי של מאגדים ,ף*
י / ש האוכל את לי כירים 1 /
 נוסף ילדה. כשהייתי גדלתי עליו
 בעוד לחוץ־לארץ נוסעת אני לזה
 שאפרד שרצוי והשבתי ימים כמה
 נוסעת,״ שאני לפני ידידותי מכל

 נשיא של אשתו סלע, שרה אמרה
 סלע. מיכאל פרופסור מכון־וייצמן,

 לארוחת־ כולן את הזמינה לכן
 הארוחה את במכון. בביתה צהרים
ה של אשתו דויד, סוזי בישלה

 ספר צאת עם דויד, ז׳אן צייר
הספרדי. המטבח שלה, הבישול

 כל של נשותיהם כל ואמנם,
 התייצבו במדינה משהו שהוא מי

 את מקשט רחב כשחיוך ובאו,
 מקשטים שבת של ובגדים פניהן

גופן. את
 של לביתה הגיעו נשים מאה
באופק. נראה לא גבר אף שרה,

דבו של ככוורת המה המקום
ומנש מחבקות כולן כאשר רים,
 דויד סוזי המארחות שתי את קות

סלע. ושרה

(מימין) אברך מירח העיתונאית ניראו כןפנטומימה
 ראובן הצייר של אלמנתו רובין, ואסתר

 על לידידתה וסיפרה ביוון מטיול חזרה מידה שוחחו. כאשר רובין,
הבד. מאותו ומטפחת שימלה לבשה רובין אסתר שם. חוויותיה
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האופנה שיא
מעצבת- גד, דורה כשמאחוריה שרון, אריה אדריכל

 השלוש מעצבת־אופנה. לייטרסדורף, ופיני פנים
 על ובששון בשימחה ונתקבלו קל באיחור הגיעו

רבות. שנים אותן ומארחת אותן המכירה סוזי, ידי

 את לבשל לך לקח זמן ״כמה
 תמר התעניינה הזו?״ הארוחה

 יצחק הארכיטקט של אשתו ישר,
סמי. חברתה אצל ישר,

 עבדתי כאילו אמנם נראה ״זה
 היא האמת אך רבים, ימים זה על

עכ ועד בבוקר משמונה שהיום
 סיפרה לבדי,״ הכל עשיתי שיו
בחיוך. סוזי

 הנשים מיהרו הארוחה סיום עם
ול לשרה והשאירו הביתה לחזור

לנקיון. הכלים כל את סוד

גוף. מירח העיתונאית מימין, לידה עושה. שזו אירוע אף מחמיצה
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