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במיסעדה למקום שהמתינה אופירה את

 לשעבר העסקים איש 81
 מאורחיו אחד הפך לוי ג׳ימי

 ראש־הממשלח, של הקבועים
 הכנסת, בבניין ן,יכג מנחם

 לא. אם וגם בארץ בגין אם גם
 בבניין רב בהידור *מופיע לוי

 לשולחן משולחן עובר הכנסת,
חברי־ ״כל הכל: בפני וטוען

 אהיה אני אידיוטים. הם הכנסת
 ואז הבאה, בכנסת חבר־כנסת

להת צריך איך לכם אראה אני
ש היחידי חבר־כנסת.״ נהג

 ואף לוי, של דבריו את שמע
 שמואל ח״כ היה עימם הסכים

פלאטו־שרון.
אורח גם היה שרון 8!

 במטך שהיה ומי העסקים אישבואוצי אפריים
״אל-על״, מנכ״ל רבות שנים

 בתל־ ״הילטון״ במלון שנערכה השלום במסיבת האורחים אחד היה
 ז׳אן הצייר עם יחד למסיבה הגיע ״בן״, המכונה בן־ארצי, אביב.

 שהיה בן־ארצי, בתמונה). בן־ארצי (ליד דויד סוזי רעייתו ועם דויד
 הערב גם הוכיח החמישים, בשנות ביותר עליז מסיבות כאיש ידוע

ולש לאכול רק לא במסיבה, לבלות כיצד שידעו מהיחידים הוא כי
שלום. כיונת והסתובב בד, מפיות שתי לאוזניו דחף הוא תות•

 ממאות אחד היה מישרד־הביטחון דוברויינריו דני
״הילטון״ מלון על־ידי שהוזמנו האורחים

 כולם בפני שהציג צעירה של בחברתה הופיע דני השלום. לנשף
 הוביל אליה, ביחס רציני הוא כמה עד לה להראות וכדי פזית, בשם

 שלו, הבוסים אחד את בפניה להציג כדי האולם לאורך אותה
 כל את סקר שווינריך אחרי ציפורי. מרדכי שר־הביטחון, סגן

 פזית את להציג התחיל מסיבה, באותה שהיו הנשים
הזה.״ במקום שנמצאת יפה הכי ״הנערה בתואר:

 שהופיע במאסטרו השלום לכבוד החגיגות בליל התבוננו רבים שאלפים בעת(הטח1 הבין
 החוגגים בין מהטה היה לכן, קודם ערב שהוקלטה הטלוויזיה בתוכנית

 קובקס ננסי ואשתו מהטה זובין נראים העליונה בתמונה ״הילטון״. במלון שנערכה השלום במסיבת
 ומוחאים המסיבה באולם שהוצב ענק טלוויזיה מסך מעל השלום חוזה חתימת בטכס מתבוננים כשהם
 אחדות דקות שצולמה התחתונה, בתמונה בוושינגטון. החוזה חתימת רגע — המסך על לנעשה כפיים
 ביותר מרובה תשומת־לב שמשכו הנשים אחת שהיתה ננסי, נראית מוושינגטון, השידור שהסתיים אחרי

מהצד. מתבונן כשמהטה ידיד, מנשקת כשהיא החצי־שקופה, ושימלתה הבלונדי שערה עם ערב, באותו

ש בהילטון, שנערכה במסיבה
 ראשו, שומר עם הופיע אליה

 לאולם כשנכנס ונהגו. מזכירו
מ הפצועים אבי בו הבחין ש

רג, חה ב צ ל  בפני שטען הו
 פלאטו כי לידו, שעמדו ידידים

 ״במערכת :.רב כסף לו חייב
 לחלק ממני ביקש הוא הבחירות

 בשמו צה״ל לפצועי מתנות
 שילם לא אבל אשתו, ובשם

כש המתנות.״ מחיר את לי
 יחד לפנות אחד, אורח לו הציע
 ממנו ולגבות פלאטו אל עימו

 התחרט במקום, בו הכסף את
 לי. נעים ״לא וסרב: הולצברג

חגיגה.״ זה היום
 שעבר השלישי ביום 81
הן י^אל ח״כ הודיע  ליושב- כ

 חיים ח״כ הקואליציה, ראש
מן, פ או  יוכל לא הוא כי ק

ל לכנסת היום למחרת לבוא
 ״שיש מפני: התקציב על דיון

 שאני הודים של משלוח לי
 שהוא כהן, מחר.״ לאסוף צריך
 של משק ובעל מושב חבר

 כך על התעקש הודו, תרנגולי
לו השיב מההצבעה. שייעדר

 לא אתה ״אם קאופמן: כך על
 להשאר יכול אתה מחר, בא
תי הממשלה שלך. ההודים עם
 לא אתה הבאה ובפעם פול

חבר־כנסת.״ תהיה

 במועדון השלום למופע 8!
אי התקבצו בתל-אביב צוותא

 רבים, וחברי־כנסת אמנים שים,
ש אמנים במופע לחזות כדי

 צוז״ל בגלי חי בשידור הועבר
 ובעונה בעת ו־ג׳ ב׳ וברשתות

 זה בערב המנחים אחד אחת.
המוצ שהבדיחה פאר מני היה
ה היתד, שלו ביותר לחת עליז  ש

 שמחזירים לשמוע שמחה כגין
 שמי התלונן מני אופירה. את

 אלה מהשלום דפוק שבאמת
 ״ביום והאמנים. ימית אנשי

הופ 7 לי היו ההסכם חתימת
בהתנדבות.״ וכולן עות
 רעיית חגגה השלום את 8^

ה המדינה נשיא ר פי ן או כו  נ
 שלה ידידה עם בארוחת־צהריים

 הירושלמית. שמש במיסעדת
 שהי- למיסעדה הגיעה אופירה

והמתינה לפה מפה מלאה תה

שית עד בפתח, ארוכה שעה
 הבחין כאשר רק שולחן. פנה
ל המיסעדה בעל בה א ק חז  י

ש, מ  שולחן להכין מיהר הוא ש
עבורה. מיוחד

 גם היה מיסעדה באותה 8!
 !מייז־ שאול הצופה עיתונאי

 אופירה אל ניגש אשר לש,
ל לב תשימי ״אל לה: ואמר

 כיוון בך מקנאת היא עליזה,
קנדי.״ לג׳אקלין דומה שאת
 שהינחה דוחן, דודו 81

 את הישווה בצוותא, במסיבה
ל כהן גאולה חברת-הכנסת

 מר־ הבריטי הפרלמנט חברת
 היא ״גאולה טאצ׳ר. גרט

 ״טאצ׳ר אמר. שלנו,״ הטאצ׳ר
גע־לה.״ באנגלית פירושו

 הופיעה מסיבה באותה 81
 טובה הוותיקה, הזמרת גם

ה בשל שהתפרסמה פירדן,
 סר- פירון המטפחת. תכול שיר
 אחרי הבמה את לעזוב בה

 אהבתי ״תמיד וטענה: הופעתה
ה על היחידה השלטת להיות
במה.״
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