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 ,סודית ?׳<₪ מסו בגין
חי בשיחו לפיושם־־, ..לא

 המישטרה של תל־אביב מחוז מפקד 1!11[ ¥11^14 71111^1
למלון שהגיע לפני מדיו את פשט | 1111111

 צריך עכשיו שוטר, להיות צריך לא ״עכשיו השלום. למשיכת הילטון
 כי טען טיומקין אותו. למסובכים אמר אחד," כל כמו לשמוח
 דעתו, שינה למחרת אך תיפחת, המישטרה שעבודת לכך יביא השלום

תגדל. המישטרה עבודת השלום בגלל כי הסביר עתונאים ובמסיבת

 מ- ואחד מהליכוד, חבר-הכנסת ■!!״11111
11^11 י 1י111 *  במיפלגה בגין של הגדולים תומכיו יי ״

 במועדון שנערכה האמנים במסיבת השלום את חגג הליברלית,
 ועניבה, חליפה ללא מופיע שאינו כמי בדרך־כלל הידוע שריר, צוותא.
עור. מעיל לבוש ובא ״להתפשט״ החגיגי ביום דווקא החליט

ך ך1ף ן ך ,1*  (במרכז) ברודי בתל־אביב. הילטון מלון שערך השלום במסיבת החוגגים אחד היה ך
ממש. של שימחה אין מדוע הבינו לא (מימין) סילבר לו תל״אביב, מכבי ושחקן 1 י1

 מקהל התייאשו אחר־כך הפגנתי. באופן כוסיות הרימו ואף השלום לכבוד ולשיר לרקוד ניסו הם
לרקוד. שקמו נשים של תיקיה! על לשמור מתנדבים כשהם בה, וישבו משלהם פינה להם מצאו המסיבה,

̂ל !!1 1 1 שהופיעה ביותר הבכירה הממלכתית האישיות היה שר״הביטחון סגן י 1
■ ״ ^ י ״!יי עיתונאית כאשר (מימין) אשתו לייד עמד ציפורי הילטון. של בנשף '
 לצלם עומדים כי ציפורי כשהבחין שונות. שאלות אותו לשאול כדי פתוח פינקס עם אליו ניגשה
הערב. באותו רק שהכיר העיתונאית את הפגנתית בצורה וחיבק אשתו את זנח הוא אותו,

 לראש- אירע ביזיון 81
 כאשר כגין, מנחם הממשלה

 העיתונאים את למסיבה כינס
במס אותו שליוו הישראלים,

נער המסיבה לוושינגטון. עו
 בשעה האמריקאית בבירה כה

 בשידור- והועברה בערב, שש
כא ובגלי־צה״ל, ב׳ ברשת חי

 אחת היתד, בארץ השעה שר
 כי נאמר לבגין חצות. אחרי

 חי, בשידור משודרת המסיבה
ה כפי זאת, שכח הוא אולם
 בגין אמר עייפות. מחמת נראה
 ״הסכמנו, המיקרופונים: לתוך

 שלא ואנוכי, סאדאת הנשיא
לק נתחיל הפסקה. שום תהיה

ש היום למחרת הנפט את בל
 רק אני הבארות. את נפנה בו

 זאת.״ לפרסם לא מכם מבקש
 דבריו כי לו הסבירו כאשר

ב הרדיו במקלטי נשמעו כבר
 שי- שזה ״למרות אמר: ארץ,

ב כאן יושבים אנחנו דור־חי,
 מבקש ואני אינטימית חברה
 שמע.״ ששמע מי תפרסמו. שלא

 כאשר היום, למחרת ואומנם
ב מסיבת־העיתונאים שודרה
צונ הזה. היוס בתוכנית שנית,

אלה. קטעים זרו

 אמר מסיבה באותה 81
 הצרפתית, בשפה מישפט בגין

 כך אחר לתרגמו. שטרח מבלי
 בארץ, שם, ״מישהו הוסיף:

 ילידי יש שאמרתי. מה מבין
צרפתית.״ שמבינים אפריקה

 העיתונאים אחד כאשר 8!
 ראש־הממשלה, של לכבודו קם,

 ״תואיל ואמר: בגין הפסיקו
הקי את מקבל לא אני לשבת,

יש נשיא הנשיא, לפני רק מה.
קמים.״ ראל,

אלימ הטלוויזיה כתב 8!
לדעתו בגין את שאל רם ,לך

 שימחה שר־האוצר הצעת על
הבחי את להקדים ארליך,

 ראש־הממשלה תשובת רות.
 רם מר אפילו ״אולי :היתה

 כש־ הליכוד.״ בשביל יצביע
חש הן הבחירות כי רם השיב
 :בגין לו ענה כלל, בדרך איות,

 כזו השערה אבל ״חשאיות,
לשער.״ אפשר

 של היחיד כשהבילוי ואשתו, טוקאטלי אבי הביטוח איש לייד
 הראשון הלב ומשתיל מנתח גם אולם השתייה. היה השלושה
 בתל־אביב המפורסמות המישפחות לאחת בן טוקאטלי, וגם בישראל

השלום. בגלל ממש של שימחה שמחים הם כי שענו
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