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 אולם הלוחמת, זו כמו הסישפחה אותה היתהוחוללת המישנתה
 על טיפסו שנים וחמש שלושים שלפני בעוד

 של באריקאדות על האחרונה במוצאי־שבת התנפלו הם ממש, של באריקאדות
ראש־הממשלה. לבית ברגל והובאו פלאזה, מלון טבחי על־ידי עבורם שהוכנו מזון,

 מכל קוקטייל להכין המלצרים מוכנים
 בקוקטיילים שבוחלים לאלה ותערובת. מין

 אשתו התלוננה הקרה. הבירה ארגזי הוכנו
 בר- (״יומי״) מרדכי חיל־הים, מפקד של
מיץ־תפוזים, חיפשתי הזמן ״כל :קאי
 הדבר היה מיץ ויסקי. לי הציעו הזמן וכל

 של במסיבה למצוא קשה שהיה היחידי
 מאות טעתה. המפקד אשת אולם בגין.״

 והובאו מבעוד־מועד הוכנו בקבוקי־מיץ
במ אזלו אלה אבל ראש־הממשלה, לבית

מהוויסקי. יותר גדולה הירות
 למסור, מסרבת פלאזה מלון והנהלת

 הוציא אוכל מנות כמה רישמי, באופן
 ראשי אולם ראש־הממשלה. לבית המלון

 התנדבו אגב, אשר, — במלון מחלקות
 ראש* אורחי את תשלום, ללא לשרת,

יוד — מלצרים״ ״סתם במקום הממשלה
 שהובאו עשירות מנות 1,100 על לספר עים

 ראש־ של דוברו גם בלפור. שברחוב לבית
 (״נקדי״) שלמה העיתונאי הממשלה,
ה למיספר להתייחס סרב נקדימון,
 מלון לאורח המחיר במסיבה. שהיו אורחים
 250 הוא זה מסוג קייטרינג עבור פלאזה
 מלון הנהלת משקאות. ללא לאדם, לירות
 מיוחדת הנחה לעשות החליטה פלאזה
כדאי ״זה זה. באירוע בגין, עליזה לגברת

 לכתב המלון ממנהלי אחד הסביר לנו,״
לע פרסטידה, זה ״בשבילנו הזה. העולם

 החליטה המלון הנהלת כזו.״ מסיבה רוך
 אחוז. 40 של הנחה בגין לעליזה להעניק

 אבל הפסד, של מחיר בשבילנו היה ״זה
 לא המשקאות על כדאי. זה הכבוד בגלל

 מנהל הסביר בכלל,״ הנחה לתת יכולנו
המלון.

 בגין הגברת כי מוכיח, פשוט חישוב
 165 של סכום — ההנחה אחרי — שילמה

 135 סך ועוד המזון, עבור לירות אלף
 :בסך־הכל המשקאות. עבור לירות אלף
 מיש- יום־הולדת למסיבת לירות אלף 302

 מנחם של 65ה־ ליובלו וצנועה פחתית
ישראל. ראש־ממשלת בגין,

 נקדי- ראש־הממשלה, דובר נשאל כאשר
 השיב, זו, מסיבה עבור שילם מי מון,

להת רבע־שעה בת שהות שביקש אחרי
 מיש- על־ידי נערכה ״המסיבה ייעצות:

 ששילמו הם ובני־המישפחה בגין, פחת
 לענות נקדימון התבקש כאשר עבורה.״

 על־פי המסיבה, עלתה כמה השאלה על
תשו היתה ראש־הממשלה, בית גירסת
מ שילמה בגין שמישפחת ״כיוון בתו:
 הפרטי עניינה זה המסיבה, דמי את כיסה
הציבור.״ עניין ולא

 לנקדי- וגם הזה העולם למערכת גם
 ראש־ של הצנוע אורח־חייהם ידוע מון

 בני־מישפחתו. ושל בגין מנחם הממשלה
 ראש־הממשלה, רעיית התלוננה מכבר לא

 המצומק הלוקש על בתוכנית־הטלוויזיה,
 עצמו בגין ואף ראש־הממשלה, בעלה של

 תצלום את בעיתונות, לפירסום מסר,
 שאי־ מובן כזו, ממשכורת שלו. המשכורת

 אם גם שכזו, מסיבה לארגן היה אפשר
חייו. כל לכך כסף חוסך בגין מנחם היה

 מג׳ק ד״ש
מניו״יורק

 האפשרות את העלו בגי[ של דידיו *5
 ידידי־משפחה על־ידי מומנה המסיבה כי

 הנדיב כמו בגין, מישפחת של עשירים
יועץ וכמו גאון, ניסים תל־חי לקרן הידוע

 ה־ לעניינים־בלתי־מוגדרים ראש־הממשלד,
 גדול כעשיר הידוע הכט, ראובן ד״ר

 דובר אולם בחיפה. דגון ממגורות וכבעל
 אפשרות פסל נקדימון, ראש־הממשלה,

: ו בני- רק שילמו המסיבה ״עבור ז
 ראש־הממ־ של קרובי־דם שהם מישפחה

אמר. שלה,״
 והתבקש לפינה נקדימון נלחץ כאשר

 המיש־ הצליחה כיצד הקושיה את לתרץ
המתו הכספיים באמצעיה הידועה פחה,
 מאות- שהוצאותיה מסיבה לארגן נים,

שה ״תכתבו :ברוגז השיב לירות, אלפי
 שלו לשר־האוצר הוראה נתן קארטר נשיא

לר!״ ורבע מיליון למסיבה לשלוח ה דו
 אך זאת, עשה לא כנראה קארטר נשיא

 הדבר נכון אם בעינה. נשארת התעלומה
 מתקציב שולמו לא המסיבה שהוצאות
 משלם־המיסים, מכספי כלומר המדינה,

)59 בעמוד (המשך

 דעותיו רקע על בסכין וילנר מאיר זז״כ בתקיפת בזמנו
יוס־ההולדת. בחגיגת נכבד אורח היה וילנר, של הפוליטיות

מ ״.;

בגין, על־ידי למעשה שהודח למרות
שכם־אל־ הליכה של שנים אחרי 11 #1 #111#111

 שלו. המנהיג אצל לבקר בדר יוחנן לשעבר הח״כ בא שכס,
החגיגה. של הרב העושר למראה השתאה אשתו, עם שבא בדר,

1 1 1 71 1| | |  של בתו מילוא, חסיה ]1־1 ה
111X11111 ! 111X11 ,הת לא ראש־הממשלה

 והגיעה השבת שמירת לגבי אביה מעקרונות פעלה
אחרי־הצהרים. בארבע־וחצי בעלה, עם יחד במכונית,
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