
)27 מעמוד (המשך
 טענה אנשים,״ מעט ויהיו אוכל, ממש יהיה

 הסיבה המסיבה. את מארגנת החלה כאשר
 חמישה היתר. לא פלאזה מלון לבחירת
וה ההדר המלון, מתגדר שבהם הכוכבים

המחי או לארח זה מלון נוהג שבהם פער
 קירבתו אלא גובה, שהוא הפנטסטיים רים

 ״צריך ראש־הממשלה. לבית הגיאוגרפית
 יוכלו והמלצרים שבת, מחילול להימנע

 המיצר־ את ויביאו בשבת הכל את להכין
ראש־הממשלה. רעיית הסבירה ברגל,״ כים

 שבין במסלול שעברו ירושלים, תושבי
והתיי ראש־הממשלה, לבית פלאזה מלון
 הסמוך, המלכים ומלון המלון בית של רים
בתד עיניהם את לשפשף שלא יכלו לא

בש האחרונה בשבת הבחינו כאשר המה,
 עימם הנושאים במלצרים הצהריים עות
 והמגשים טוב, כל העמוסים השולחנות את

ועוגות. מיני־מאפה בשר, במעדני הכבדים

 מיועדת השיירת כי להם שהוסבר אחרי רק
 בצחוק הכל פרצו ראש־הממשלה, לבית

 המיר־ על שהצטופפו התיירים מתגלגל.
 שתחתיו המלכים, מלון של והגג פסת

 ממש במחיאות־כפיים, פרצו השיירה, עברה
 זה את סידרו ״הם העצמאות. ביום כמו
אמרי תיירת התאפקה לא יפר״״ כך כל

 לעבר ״״בראוו״ והוסיפה: אחת, קאית
 בקיר־ כמוקיונים עצמם שחשו המלצרים,

קס.
מה חלק גם עצמם הרגישו כמוקיונים

 אחר- חמש בשעה כבר שהגיעו מוזמנים,
כשהגב ראש־הממשלה, בית אל הצהריים

 במיטב והנשים בחליפות, לבושים רים
 שמא חששה כה בגין עליזה מחלצותיהן.

 עד יפה, תעלה לא שאירגנה המסיבה
 שעתיים לבוא האורחים מן מחלק שביקשה

השבת. צאת לפני עוד למועד, קודם
שהוזמנו אמריקאים של שלמות קבוצות

ווילות ג מלצרים, הגבול, משמו טבחים,
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 דוברו בגין. עליזה על־ידי שהוזמנו הלוחמת המישפחה בני ממאות שניים רק היו מרידור,

המסיבה. את שמימנו ראש־הממשלה של העשירים ידידיו ז1אל היו כי הכחיש, בגין של

 להאכיל מספיקות שהיו בכמויות בשרים
בצו חתוכים שלמה, מילחמה במשך גדוד
 דיברי־מאפה נחו שונות, גיאומטריות רות

 שמכנים כפי מודרני,״ ״בורקאס חמים,
 לבבות- בבשר, ממולאים הטבחים, זאת

סל של רבים סוגים ופיטריות. ארטישוק
 כבר חלפה שעונתם מירקות ביניהם טים,
 אלה. בשר מיני קישטו רב, זמן לפני

כעו מקושטות כולן רבות, עוגות ולידם
 מיגדלי־ נרות, ועליהן יום־הולדת גות

 האורחים חתכו שמהם ענקיים סומסום
הצו מכל ותופינים קטנים, בגרזני־כסף

 אוכל קישוטי על נוסף זאת, והמינים. רות
 הכינו שאותם הלאומית, המנורה בדמות
 ראש- עבור פלאזה עובדי אישי באופן

שלהם. הממשלה
 על- כשר ללאקס מעושן פסטראמי בין

 הן אף חתוכות שהיו חלה, פרוסות גבי
הא האצ״ל, לוחמי יכלו מיוחדת, בדוגמה

ש הישראלי השילטון ואישי מריקאים
 הבארים משלושת ליהנות בינתיים, הגיעו

 ואחד בחצר שניים — במקום שהוצבו
 היה לא כמים שזרם הוויסקי הבית. בתוך

 שערך בר־המיצווה מסיבת את גם מבייש
 קיסריה במלון לבנו דה־רוטשילד הברון
היו וויסקי אוהב שלא ולמי כשנה. לפני

 אחרות, בקבוצות התערבבו מאורגן באופן
 באופן הם אף שהגיעו האצ״ל, לוחמי של

 ביותר הבלתי־נעימה המשימה מאורגן.
 שומרי־ראשו הגורילות, על דווקא הוטלה

 לעמוד נאלצו אלה ראש־הממשלה. של
 לאורחים ולהסביר המסורג, השער ליד

 הם״ וכי טעות, חלה כי שהגיעו הרבים
למ ולחזור פעמיהם על לשוב מתבקשים

בערב. שבע בשעה רק סיבה

300ב־ יובל
לירות אלף

 התחשבה לא אחת אורחת ולס
 השבת בשמירת לא ואף בגורילות,

שהכ שמירה אותה ראש־הממשלה, של
 דרכם את לעשות פלאזה מלצרי את ריחה
 של בתו מילוא, חסיה זו היתה ברגל.
 אחר־הצהריים 4.30 בשעה שהגיעה בגין,
 החנתה אבא־אמא, בית אל בעלה עם יחד
פנימה. ונכנסה הבית מול אל המכונית את

 השולחנות כבר היו בערב שש בשעה
 ראש־ בית של הגדולה בחצר ערוכים,

 המטבח אשפי פנימה. ובחדרים הממשלה
מיני 20 ליד יפה. עבודה עשו פלאזה של
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 והביא בני־מישפחתו, כל עם למסיבה בא ארנס, משה
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 מסיבת את בגין עליזה תיארה כך
 ראש של אחותו אולם ההולדת, יום 11 111 ו־■•!•11 #1

 למראה תמיהתה את להסתיר יכלה לא הלפרין, רחל הממשלה,
הצנועה. ה״מישפחתית״ למסיבה שהוזמנו הרבים ההמונים

״ן91ןי,|:1!!'1  באצ״ל בגין של סגנו פני על ניסכה |
 לנדאו, חיים השר כיוס ממשלתו, וחבר 11 #11 י 111

 ההולדת. יום חגיגת סביב הרבה המהומה את ראה כאשר
השבת. את לחלל לא כדי בערב, לשבע הוזמנו האורחים


