ילה של ליברלים וליחשושים של
מיליונרים ל ר ק ד נ י ו ת ג א ז לכבוד
ושמ״ד  +מי הופיע כ שהוא רכוב על סוס

חתונת

|  1 111ך * ^ ך ל דניאלה הלס ,דיילת במיקצועה ,הכירה את רזי פלד,
 11 7 ^ 1 | | 11תקציבן ,במסיבת חברים .רזי הוא בנו של חיים פלד
זפירסוס פלד( .החתונה נערכה בחצר בית הורי החתן ,בהרצליה פיתוח.

*ץ ועמד המערך לעיריית תל־
*■/אביב ,דב בן־מאיר ,בא ,הרים
כוסית ואמר :־אני ממהר לחוג בית,״
ועזב את המקום.
שמעון פרס בא לבדו ,היישר
מפגישות עם מרכיבי הקואליציה ,עם
אנשי תמ״י ,ועם יגאל הורביץ .הורביץ
אף הוא הגיע ,וכך נפגשו השניים
בשנית במקום האירוע.
דובר סיעת המערך בכנסת ,ד״ר
ישראל )״רוליק״ז פלג ,בא עם אישתו
ענת ,ומיהר לדבר עם שמעון פרם על
השיחות שהתנהלו בין ראשי
הקואליציה אחרי־הצוהרים .פלג הוא
ד״ר לתקשורת ,ושותף במישרד חדש
ליחסי־ציבור עם הפירסומאי חיים פלד.
שני השרים לשעבר ,יגאל
הורביץ וגד יעקובי ,ניהלו שיחה ערה
על ענייני כלכלה ,כשבין שניהם
עומדת אשתו היפה של יעקובי ,נלה.
ראש מועצת כפר־תבור ,מיכה
גולדמן ,חבר מרכז מיפלגת־העבודה,
מנאמני יצחק רבין ,בא למקום בגלל
קשר מישפחתי .הוא בן אחותו של
הפירסומאי חיים פלד.
סמוך לשעה  9בא למקום עורך
צהרון ,שמואל שניצר ,שעמד שעה
ארוכה ושוחח עם פרס .אחריו הגיעו
פולה ונוח מוזם .מוזס התקבל בנשיקה
חמה על־ידי חיים פלד.
כל הרשימה הזאת ועוד רבים
שאינם כלולים בה ,כמו אנשי פירסום,
תעשיינים ואנשי צבא לשעבר ,באו
באחד מימי השבוע לחצר ביתו של
הפירסומאי חיים פלד ,למסיבת
הכלולות שערך לבנו רזי.
בחוץ עמד סוס ,שעליו היה רכוב
שוטר במדים ,שהסתובב והשגיח על
תנועת המכוניות .הוא שמר פן תיפגע
חס וחלילה אחת המכוניות ,וכיוון את
הבאים לחניה מסודרת .בחתונה הוגשו
מוצרי חלב ויין ,וסלסלות־ענק גדושות
בפירות העונה קישטו את החצר.

דוד ודודו!

ראש עיריית רמת״גן ,ד״ר ישראל פלד ,חבר
המיפלגה הליברלית ,בא לחתונה לברן את בן אחיו.
לצד הדוד הליברלי ,הגיעו לחתונה רבים מחברי ,מפלגת העבודה.

שיניים חדשות

שימעון פרס ,מחייך בפה מלא ,וחושף את
שיניו החדשות .כאשר אסתר רובין סיפרה
לו בדיחה ,היא כל״כך הצחיקה אותו ,שהוא לא התאפק וחשף את שיניו.

מסיבה בלי סיבה

בת10

ריטה אברהם היא רק בת  ,10וכבר
מופיעה כרקדנית ג אז ודיסקו.
-התחלתי לרקוד בגיל  .7ההורים שלי די מרוצים

 11*1111״ ח מגי אסף ) ,(26שוטרת לשעבר הנוהגת היום לשיר
 11 ! □ 111במועדוני־לילה בכל השפות ,אוהבת במיוחד לשיר
ערבית- .העצירות תמיד אמרו שיש לי קול יפה ,ושאני צריכה להופיע על
:בימה .הייתי שרה להן ,והן שיכנעו אותי לעזוב את תפקידי במישטרה".
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ף■• רגל תחילת השנה החדשה
 /החליטו הקולנוענים הישראלים
לערוך לעצמם מסיבה .את מסיבת
תשמ״ד הפיקה וערכה סטודנטית
לקולנוע באוניברסיטת תל־אביב ,דנה
ציונה יונתי .היא הזמינה למועדון

מכך ,כל עוד הריקוד לא מפריע לי בלימודים .הם
מרשים לי להופיע רק בחופשות ,כשלמחרת לא צריך
ללכת ללימודים ".ריטה היא ילידת ראשון־לציון.

אפוקליפסה המהודר  300אנשי במה
וקולנוע ,כדי שיוכלו לאחל זה לזה
שנת תשמ״ד טובה .אבל הקולנוענים,
כנראה ,לא יכלו לאחל ברכה כזאת,
הם ,כמובן ,הפסידו מסיבה משגעת,
וכפי שהבטיחה ההזמנה ,חאפלה כל

הלילה .בעלי המועדון ויונתי עצמה
קיימו גם הבטחה לערוך את המסיבה
עד אור הבוקר.
אך משום מה ,כאשר נשאלו בעלי
המקום מדוע בכלל ערכו את המסיבה
ענו :״אין סיבה למסיבה.״

