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החוגגים את
דיין, משה ח״כ של אשתו דיין, רחל (למעלה)הבתים

 של בנו דיין, אשי (משמאל) הגריל. אבירי במיסדר
 של בנפרד אשתו דיין, אהרונה ולמטה באפקה, במסיבה דיין, משה
 ערב באותו בילו ואהרונה אסי מוקדי. עמוס אצל במסיבה אסי,

לכן. קודם יום מארוחה נהנתה דיין ורחל נפרדות, במסיבות

שר ך רך־הו־ין א  יחיאל עו
 חבריו ידעו סטודנט, היד! גוטמן

 ברגע למסיבה. אותו ?הזמין שאסור
 מסיבה, של כתובת קיבל שחיליק

איש. לכאלף עליה לבשר מיהר הוא
ב האחרון, בערב־שבת קרה כך

 בביתם חיליק ערך שאותה מסיבה
 מועצת־עיריית־ירושלים, חבר של

 פרס־ שמואל (מיל׳) מישנה אלוף
ברוריה. ואשתו, בורגר

כש אנשים, מאות נדחסו למקום
 מירצפת בדיוק היתד. אחד לכל
רי שעל כמובן עליה. לעמוד אחת

לדבר. מה היה לא ומשקאות קודים
ו עורך־דין היום שהוא חיליק,

 סיעת־המערך של המישסטי היועץ
הרא סיפרו צאת את חגג בכנסת,

הממשלה. נגד המישפטי היועץ שון,
 אנשים יותר עוד למשוך כדי
 שכל חיליק הבטיח למסיבה, לבוא

 ושרי־המיש־ המישפטיים היועצים
 היחיד במסיבה. נוכחים יהיו פטים

 היה שבא, המישפטיים היועצים מין
 מאיר בית־המישפט־העליון, שופט

 פינה אשתו עם ביחד שתפס שמגר,
 שר־מישפטים אף ממנה. מש ולא

ה היה לעומת־זאת הגיע. לא אחד
 עיתונאים מחתיכות, צפוף מקום

טיפוסיים... ירושלמים ונערי־זוהר
 בווילה סנגרייה שתה דיין אסי

 אהרונה באפקה. שלו המפיק של
 וודקה שתתה בנפרד, אשתו דיין,

 עמום הסרטים מפיק של בביתו
 בתל־אביב, בכיכר-אתרים מוקדיי

 דיין, רחל אסי, של החורגת והאם
בבית- שקדים עם פורל דג אכלה

 של כנם נערך שם בתל־אביב, מלון
הגריל... אבירי מיסדר

 שירים שר בן־ישראל דני הזמר
 של כשקהל גיטרה, בליווי גסים

מהת משתולל צעירים מאות שלוש
 בגני- הבקתה במועדון להבות

 המסיבה בתל־אביב. התערוכה
 כולם שלישי. יום בכל היא שלהם

 גסים, שירים לשיר שם מתאספים
מו לשירי אחר־כך מייד ועוברים

לדת...
 התנועעה וולד יונה המשוררת

 האסם, במועדון המןסיקה לקצב
 וירצברג ואילן גלבץ שמעון כאשר

 אחר, סקס לנו תנו השיר את שדו
יונה... כתבה שאותן מילים

ם ל כו או ״  ג
ם״ שיכורי

שתיים בשעה נסגר כסית פה
 עם המישפחה וכל בצהריים, ץ

 לבית־ נסעו ידידים 50 של קומץ
 לעלות כדי בקרית־שאול, הקברות

 עם כסית איש חצקל של קיברו על
 חזרו בארבע למותו. שנה מלאת
 על ארוחה וקיבלו לקפה, כולם

 הבן, ניצח שעליה הבית, חשבון
איש־כסית... משה

 אך מגפיים, עם לרקוד לי ״קשה
יכולתי לא אותם. לנעול הצטרכתי

 התעמלות,״ נעלי עם לכאן לבוא
 בן־ לפני לנגפורד קרוליין התנצלה

באפקה... במסיבה לריקוד זוגה
 היום לבוא היה יכול לא ״בעלי

 רציתי לא לבדי, באתי לכן לכאן,
 אמרה טובה,״ ארוחה על לוותר

 בא לא מדוע כשנשאלה דיין, רחל
 אבירי מיסדר של לארוחה בעלה

הגריל.
 באת,״ לפחות שאת שמח ״אני

 מורים המיסדר, נשיא לה העיר
בנין...

 שירים ניגן מסורי איתן הזמר
 שרה הררי כוכבה והזמרת תימניים,

 בדיזנגוף-סנטר, רם בקול אותם
 אמ״י מישרדי של הרשמית בפתיחה

ישראל... אמני אירגון —
 כי שיכורים, לכאן באו ״כולם

 דיין,״ אסי של למסיבה הלכו קודם
 את שחגג דותן, שמעון הבמאי רטן

 מוקדי, עמוס אצל שלו המסיבה
צו על סירטו צילומי סיום עם

ללנים...
בעלי, את ראיתי לא ״שבועיים

להס יכולה שאני הראשון היום זה
 אמרה אותו,״ לחבק ואפילו בו תכל

 הזמר של אשתו בורשטיין, עידית
 שלאחרי במסיבה בורשטיין, מייק

ב שנערכה פסטיבל־הזסר־לילדיס,
 היה ״מייק בעיר. מבתי־המלון אחד
 ובחנוכה באמריקה, חנוכה לפני

והלילות, הימים כל במשך הופיע

אביו, של האזכרה ביום (מימין) איש־כשית משה הלךלחגיגה מאבל
אייג־ אריק הזמר עם איש״כסית, (״חצקל״) יחזקאל

במשיבה משה השתתף למחרת מבית־הקברות. חזרו שכולם אחרי לכסית שבא שטיין,
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 משמאל) (בתמונה השנגרייה. משקה את הבין ולמשיבה בשירטו שיחק הוא דיין. אשי של
 יום אף על תפוחי־עץ. טורפים כששניהם בקון. דבורה השחקנית עם משתובב משה

חי. היה לו אותו לראות רוצה היה שאביו כפי משה, חגג אביו, למות השנה


