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השלום במסיבת מדוכא חריש ח׳־כ היה ולמה

■  חרמטכ״ל עושה מה !
בישי איתן (״רפול״) רפאל

לכ נוהג הוא המטכ״לז בות
 דברי אחרי הערות לעצמו תוב
 מה יבינו שלא כדי אלוף. כל

הערו את רושם הוא כותב הוא
רו באותיות אך בעברית, תיו

סיות.

 היה חריש, מיכה ח״כ ■1
ל שהגיע היחידי חבר־הכנסת

 ב- הילטון מלון שערן• מסיבה
למ השלום, לכבוד תל־אביב,

הוז חברי־הכנסת שמרבית רות
 על־ידי האחרון״ ״ברגע מנו

 הסתובב חריש המלון. הנהלת
 ו- דקות כמה במשך באולם

 שעמדו לידידים אמר אחר־כד
 דומה מדי יותר פה ״הכל :לידו

ל נכנס אני הכנסת, למיזנון
 אחר- לשמוח.״ במקום דיכאון

מהמקום. הסתלק כך

 המסיבה בתחילת כבר 8!
אן ז הצייר החליט בחילטון,  ׳

 בשבילו אינה שהמסיבה דויד
 במשך הביתה. ללכת רוצה והוא
 את למצוא ניסה משעה יותר

המוז קהל בין סוזי אשתו
 הסתבר הצליח. לא אך מנים,

 סמי אותו חיפשה עת שבאותה
ה קהל בין מטרה, אותה לשם

 המלון. באולמות שנדחס מאות
 החליטו זה את זה כשמצאו

 יותר ״אנחנו להשאר זאת בכל
לל מכדי עכשיו עייפים מדי

כת.״

 הסכם חתימת למחרת 8
שנער המסיבות ואחרי השלום,

 ידיעות כתב נכנס בערב, כו
 ל- רייכר, גדעון אחרונות,

 ב־ מבט העיף הכנסת, מיזנון
״כו וקרא: שם שישבו ח״כים

 שאתמול אנשים כמו נראים לם
 פילגש, עם למיטה נכנסו בערב
אש מלא מבט להם יש והיום

בעיניים.״ מה

המסיבה את רב בזעם עזבה הידועה השחקנית |||1'|¥|ך 11111
11^11 1*1 ! בתל- ״הילטון״ במלון השלום לכבוד שנערכה י

 ומפוארת, עשירה מסיבה לערוך מאד השתדל המלון צוות אביב.
 גיל- המלון הנהלת אולם כל״טוב. עמוסים הנשפים אולם כששולחנות

שהועמדה מפוארת שלום עוגת מעל כאשר מופלג, רגישות חוסר תה

בוושינג ההסכם חתימת ואחרי יונים, שובך הציבה האולם, באמצע
 והמהומה, הרעש מרוב המבוהלות והיונים השובך, התרומם טון,

 להתעופף וסרבו לכלובן נצמדו האולם, בחלל להתעופף אמורות שהיו
 שכעסה מרון, חנה בידיהם. אותן לגרש ניסו המלון ומלצרי באוויר,

המסיבה. את לעזוב מחאה, לאות החליטה, ביונים, ההתעללות על

הס הירושלמי המאפיות בעלאנג׳ר דני
ב־ המסיבה אורחי בין תובב

 הציג אנג׳ל השלום. חתן עצמו הוא כאילו ״חילטון״
הירו ״כנציגים בתמונה) (לידו אשתו ואת עצמו את

 היא שירושלים ומאחר במסיבה, היחידים שלמים
ביותר.״ החשובים האורחים אנחנו ישראל, בירת

הר■ באולפני העובד הטלוויזיה מפיקעמון יגאל
 דן המפורסם, השדרן של ואחיו צליה,

 המפיק שלו, הבוס עם יחד ב״הילטון״ למסיבה הגיע שילון,
 המסיבה, את אהב כל-כן לא שילון קול• (״איציק״) יצחק
מבצ וחולצתו בידו, כשכוס בפינה, הערב כל משך ועמד
ב״צוותא״. למסיבה שילון עבר שעה כעבור ממכנסיו. בצת

 הוא שגם זוגמננס ועדה ארה
הזו כאחד נודע

 היווה החמישים שנות של תל-אביב של החוגגים גות
 לא שחזרה עדה ״הילטון״. במסיבת מייוחדת אטרקציה

 בארצות״הברית, תלמה בתה אצל שערכה מביקור מכבר
קטנים. בתלתלים שערה את ותילתלה קצר הסתפרה
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