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 העשירה התיקרובת את השבת, קדושת בגלל ברגל, שהובילו פלאזה מלון מלצרי בתהלוכת
 והזעיקה ארוכה שעה נמשכה הרגלית התהלוכה ראש־הממשלה. של יום־ההולדת למסיבת

 במכוניות. מזון להעביר המשיכו השבת כשיצאה העולם. מכל וצוותי־טלוויזיה צלמים למקום
איש. 1100 לפי חושב המלון הנהלת על־ידי שהוגש החשבון איש 500ל־ תוכננה המסיבה

)סגדוויצים (של
!׳פגש! [*פגש,

 בגין מנח□ שד אשתו
 - מסיבה לו לערוך רצחה
דוגמה בולה למדינה ונתזה

ח של ומנקר־עינ״ם ראוותני ביזב
 הפתעה בגדר היתד, שלא מסיבה — שלה
 כי דווח כולם שבעיתונים כיוון כלל,
 מסיבה גם היתה לא להתקיים, עומדת היא

צנועה.
 הזמינה כי בגין הגברת הודיעה תחילה

 לחוג כדי ידידי־מישפחה, איש, 500 רק
המסי ערב יובלו. את ראש־הממשלה עם
 600 על והודיעה דבריה, את תיקנה בה

 המסיבה, קודם יום השישי, ביום איש.
 מוכן להיות אתרעה פלאזה מלון קיבל
 הסופי החשבון איש. ל־סססז מזון לספק

ראש. 1100 לפי חושב המלון שהגיש
הז האחרונה בשנה רבות פעמים

 יום־ מסיבת את בגין עליזה כירה
 לבעלה שנערכה המאולתרת, ההולדת

 הזמנה, ללא התקבצו, אז שנה. לפני בדיוק
לחוג כדי הבחירות, ניצחון שיכורי ידידים

 יום־הולדתו את ״המפקד״ עם לראשונה
 של רבות מאות ישראל. כראש־ממשלת

 מול המידרכה על אז התקבצו אזרחים
 מולדת שירי שרו ראש־הממשלה, של ביתו

כת נרגש יצא, ובגין יום־הולדת ושירי
 שכנות להם. ולהודות אותם לברך מיד,

מה קטנות וילדות עוגות, אפו טובות
פר ראש־הממשלה בית אל הביאו שכונה

המק נפרסו, השכנות של העוגות חים.
וכרי רוקנו, ראש־הממשלה שבבית ררים

 ובתה בגין עליזה על-ידי אולתרו כים
שהצ המברכים אל הוצאו אלה וכל חסיד״
, ברחוב. טופפו

ספונ שימחה שמא חששה בגין עליזה
 והחליטה עצמה, על תחזור לא זו טאנית
 רק אזמין ״אני הספונטאניות. את לארגן

לא פלאזה. במלון קטנים דברים כמה

ן  כל- מצלמים אתם למה בר׳ה, ך
 יותר הפילם, על חבל ז הרבה כך 1 1//

 לבזבז מאשר עניים על כסף להוציא טוב
 הרמטכ״ל, פנה אלה במילים פילמים!״
בב ספק איתן, (״רפול״) רפאל רנדאלוף

 שהנציחו הצלמים אל ברצינות ספק דיחות
 למסיבת הגיעו כאשר אשתו, ואת אותו

 לבעלה, בגין עליזה שערכה היומולדת
בגין. מנחם ראש־הממשלה

 המדרכה על שעמד והקהל הצלמים
הרחו בקרן ראש־הממשלה, לבית בסמוך

 לא בירושלים, וסמולנסקין בלפור בות
 שקדמו בשעות בצחוק. לפרוץ שלא יכלו

 שכונת תושבי יכלו הרמטכ״ל של לבואו
מלצ בעשרות לצפות בירושלים טלביה

כש ומיצנפות, לבנים חלוקים לבושי רים
 לביתו והמהודר פלאזה ממלון סוחבים הם
 של עצומות כמויות ראש־הממשלה של

יקר. מזון
 הצלמים, עם מתחכם הרמטכ״ל עוד

ל הגיעו מזון תוספת עמוסים וטנדרים
 לשער הגורילות על־ידי וכוונו הצר, רחוב

 ראש-הממשלה. של ביתו לחצר הפונה
 נוספים: וטבחים מלצרים קפצו מהטנדרים

 דיברי- עמוסי מגשי-ענק במהירות שפרקו
 מלצרים ברגל הגיעו השני, מהכיוון מאכל.

 גוררים כשהם המלון, של ונערי־שירותים
 דחוסות ובהם שקי-ניילון שעליהן עגלות
לבו סבלים למשקאות. קוביות־קרח אלפי

בק מלאי ארגזים סחבו מדי־טבחים שי
וטמפו. בירה בוקי

 שלי שבפילם לרמטכ״ל לומר ״רציתי
 באוכל אבל סטייק, לקנות אולי אפשר
 היה אפשר ראש־הממשלה לבית שהגיע

 חודש במשך הקטמונים כל את להאכיל
 עשה הוא אשמן הוא מה אבל שלם.

 אחד אמר ד׳ הזו השחיתות מסיבת את
בצבא. מפקדו היה שרפול הצלמים,

 הצנועה־כב־ ההפתעה מסיבת ואומנם,
 לכבוד בגין עליזה הגברת שאירגנה יכול,

ד יונדהולדתו המרד ראש בעלה, של 65ז

רד פלאזה מלון של מרבי־הטבחים אחד קורא  בי
 הגיחוך מעורר מיצעד־המזון את שהחל בעת שלים 11111
 נשא רב־הטבחים האחרונה. בשבת ראש־הנזמשלה לבית מהמלון

הולדתו, ליום לבגין המלון עובדי מתנת המדינה, סמל בדמות עוגה

 מגשים נושאים מלצרים אחריו, שהזדנבה הארוכה השיירה אולם
 אלף 300מ־ למעלה של סכום למישהו עלתה כל־טוב, עמוסי
 ״רק שהזמינה בגין, עליזה של הצנועה המסיבה את והפכה לירות

השנה. של המבישות השערוריות לאחת מהמלון״, קטנים דברים כמה


