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אוקואליציונית

הוריו, בחברת נקדמזון, ישגב הבר־מיצווה, חתןמכיר! לא .אני
 ראש־הממשלה של לשעבר יועצו נקדימון, שלמה

תל־אביב. מחוז בפרקליטות העובדת עורכת־דין נקדימון, זהבה ואימו, לענייני־תיקשורת,

יהלומים
הפגנת של בשיבחה לדבר הערב כל במשך הפסיק לא מיצווה,

 .בגין. מנחם ראש־הממשלה, של באוזניו בממשלה, התמיכה
 עם היום נמנה המערך, לאנשי מקורב היה ׳שבעבר שניצר,
מהמחמאות. נהנה בגין, מנחם הליכוד. ביטאון של המערכת מועצת

1^ ך  משה בורסת־היהלומים, נשיא ך 1
הבר־ לחגיגת שבא שניצר,

מו ארידור, יורם שר־האוצר, של אשתו ארידור, אביבההאוצר דחו
מישרד־ בעל שותה, לידה, האורחים. אחד לעבר ידה שיטה

הציבורית. פעילותה על אביבה את בירכו הנכבדים' ז׳ורבין. אליעזר דחף, פרסום

 מכיר לא שאני זד, אותי, שמרגיז ״מה
 אבל שלי. למסיבה שבאו האנשים את

 אירוע בהחלט היא שלי, הבר־מצווה חגיגת
 ולדבר לפגוש הזדמנות לאנשים שנותן

 בר־ מסיבת חתן הצהיר השני,״ עם אחד
 של בנו נקדימדן, ישגב המיצווה,
 ראש- של לשעבר יועצו גקדימון, שלמה

 צדק. ישגב לענייני־תיקשורת. הממשלה
 סוקולוב, בית בגן שלו, בר־המיצווה מסיבת
 ראשונה, ממדרגה חברתי אירוע היתה

ו קואליציה הממשלה, לצמרת שאיפשרה
בצוו לבלות הזדמנות יחד, גם אופוזיציה

צבעי־הקשת,״ מכל אישים כאן ״היו תא.

 יחיאל בגין, של לישכתו ראש ואילו
 ״מה :ארסי בצחוק הפטיר קדישאי,

 לספור יודע שצ׳יץ׳ יודעים אינכם איתכם,
 ז״ מיליון רבע עד רק

 בגין, מנחם ראש־הממשלה כשהגיע
 את שמע שלו, בגורילות כרגיל מוקף

 ואחרי רטובות, נשיקות וחילק המחמאות
 שולחן ליד סוף־סוף להתיישב לו שניתן

 הגורילות: אחד על מייד צווה המכובדים,
 שיהיה אבל לאכול, משהו לי תביא !״אריה

 מייד רץ הנאמן הגורילה חם־חנדחם!״
הש בגין חט׳יוחאמין. גולאש לבגין והביא

רעבונו. את ביע
השונטת כבוד

:משמאל נאור. אריה לשעבר,

בירוש השלום בית־המישפט שופטת נאור, מרים היא
 מזכיר״הממשלה בעלה, לה שמספר מבדיחה נהנית לים,
האיזזור. על מתנצל פרס, שימעון האופוזיציה, ראש

 מהרה עד האורחים. אחד שהתבטא כפי
 ונדמה פוליטית, למירקחה החגיגה הפכה

 במזנון המתרחש את ממשיכים שכאן היה
משו יותר היה כאן שהתפריט רק הכנסת,

חג. בלבוש התהדרו הנכבדים והאורחים בח
 להזמין עליו שהיה לי, סיפר נקדימון

ב־ להסתפק נאלץ הוא אך אורחים, 3000
שם! היתה ניבחרת ואיזו נבחרים. 300

 התמיכה הפגנת היה העיקרי השיחה נושא
בכיכר־מלכי־ישראל. שנערכה בממשלה,

א המערך ח״כ כ כן א  לראש־העיר ניגש א
 אם אותו ושאל להט, שלמה תל־אביב,

 הנוכחים מספר את להעריך יכול הוא
 את לאמוד כל־כך שהיטיב אחרי במסיבה,

איש. אלף 250ב־ בהפגנה הנוכחים מיספר
ה־ על יעלה שאם מייד, לו השיב צ׳יץ׳

מיספרם. את להעריך בבירור יוכל שולחן, לראש־הממשלה. דמיונו בגלל רבה מת־לב
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