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החום. למרות בחליפות, לבושים באו האורחים שאר ספורטיבי. וש

הטריה, לאשתו נושק ויינרייך דניהדובר ויקה
 לבל בשימחה נענו השניים דליה.

כשהתבקשו. מהם וקמו כיסאותיהם על התיישבו הצלמים, וות
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 השנה סוף חתונת
העונה סוף ומסיבת

 של ותחילתה שנה של סיומה
ור בלב שימחה מעוררות אחרת,

 אחרים. עם זו שימחה לחלק צון
 היו החדשה השנה את החוגגים בין

 מכון־וייצנון. ידידי אגודת חברי
 חברי חגגו משתתפים רבת במסיבה
 הסמוכה הדשא רחבת על האגודה

קיב־ ולחלקת וייצמן חיים לבית

וה המאכלים בהכנת וטרחו מירצן
וש ■מועד, מבעוד שהוכנו עוגות
ש הארוכים השולחנות את מילאו
המטו הדשא רחבת בצידי הוצבו

• להפליא. פחת • ו אייק •
 כדי למסיבה שבאו שרון, לילי
 את עוררו ידידיהם, עם לחגוג

 הנוכחים, כל של תשומת־ליבם
 השניים לעבר ראשיהם את שד,יפנו

 מיכאל הפרופסור עם שהתחבקו
•1 שרה. ואשתו, סלע ! • ו אל •

 רובין, ראובן הצייר של מנתו
ל סמוך ישבה רובין, אסתר

 תישלובת בעל פולק, ישראל
 ישב אחר שולחן ליד פולגת.

שהת איליו, אפריים המיליונר
 בהופעת רבה בתשומת־לב בונן

• הריקוד. להקת • סלע שרה •

 את לנמק לא ואף להצטלם מובן היה לאתבן וייצמן
 אני אם אותי שואלים לא ״למה סירובו•

 מביתו הישר למסיבה בא אשר שאולי, רטן להצטלם?״ מסכים
האורחים. על משם והשקיף הדשא רחבת ליד נעמד שבקיסריה,

• הראשון. הנשיא של רו • • 
ו עליזים באורות הואר המקום
ש בימה, תרמה רחובות עיריית

 בת־שבע. להקת חברי הופיעו עליה
 של אשתו סלע, שרה !•!•■•

 מיבאל הפרופסור המכון, נשיא
 באגודת חברה שהיא סיפרה סלע,
רצי ״מאוד בת־שבע. להקת ידידי
 בין ״להפגיש סיפרה, היא תי,״

 היתד, וזו הרקדנים, לבין המדענים
ס ביותר." הטובה ההזדמנות • • 

ומ־ מזמנן תרמו המדענים נשות

 ובדקה לשולחן משולחן התרוצצה
נה הכל ואם באו אורחיה כל אם

 ובמיוחד במסיבה, הנוכחים כל נים.
מחמ חילקו המדענים, נשות כל

 שלולא וסיפרו לשרה רבות אות
 מסיבה יוצאת היתד, לא פעלתנותה

• לפועל. זו מוצלחת ■•׳  הציירת •
מסי היא אף ערכה טימור רחל

 החדשה. השנה תחילת לרגל בה
 היתד, המסיבה של הכותרת גולת
 מילוא, יהודית העתידות מגדת

עתיד את לקרוא היתה שאמורה

 תת• של ראש״לישבתו *11111
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 עימו יחד באה צה״ל דובר אבן,
מישרד־הביטחון. דובר לחתונת

שלהם. ובקפה בכף־ידם הנוכחים
עש המסיבה על השמועה

 התל־אביבים וכל כנפיים לה תה
 טימור. אצל הגג למסיבת נהרו

למסיבה שבאה העתידות מגדת
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י י״■ אצל למסיבה באה י

הדוק. אוברול לבשה טימור, רחל
■


