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גוופיס
שליטא בני

 שר־הביטחון שטרד השחיתות למסיבת באו מהליכוד מעטים ח״כים
 הליברלים ח*כ מזאיר. הצבאית למישלחת בתל־אביב הילטון במלון

שטמדו עמוסי־סזון שולחנות לעבר לשניה אחת גיחה בין נח (מימין)

 וזלל צלחתו, את ושוב מרוב מילא (באמצע) פרח יהודה לסיעה חברו האולם. בצירי
 בא (משמאל), שריר (״אברש׳ה׳׳) אברהם התיירות שר אחד, שר רק רב. בתיאבון
זאיר. נשיא לחיי כוסית להרים והספיק המכובדים בשולחן התיישב הוא באיחור. למסיבה

ת תו מ ס ו סו  ביו
 המנח ער הורח
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 מזאיר האורחים
כאמתלה משמשים
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מזאיר. האורחים עבור שהוכנו האחרונות
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! ן ל י ן ו ל ן | | | מהמסיבה, ביציאה לאוזן מאוזן מחייו שר־הביטחון |
#1 1^1 י י ■י י 1 באותו בחשש. בו מביטה לילי אשתו ואילו י
כשר־ביטחון. האחרונות שעותיו ואלה נחרץ לוודאי קרוב שגורלו שרון ידע כבר זמן

או בעיצומה. היתה ־הזלילה גיגו! ח  שהוא במסיבה שרון אריק של רחיו י י
 זללו מזאיר, צבאית מישלחת לכבוד ערך
בש אכל עצמו שר-הביטחון הרף. ללא
 בדזמנית, ושתה אכל מפיו. נוזל ריר

 לשולחן היושבים עם סוד ממתיק כשהוא
המכובדים.

שימ את מפר שמישהו נדמה היה והנה,
 התקדם השולחן לעבר ואורחיו. השר חת

 מכל המתפרנס האיש הולצברג, שמחה
 נכים, קבוצת אחריו משך הוא מילחמה.

האחרונה. המילחמה נפגעי

 עד נמנע הוא בכיסאו. התכווץ שרון
 הלבנון מילחמת פצועי את מלבקר היום

 היה הוא שלדבריו משום בביודהחולים,
 והנה, בלבנון. ההסדר על בדיונים עסוק

ה הארוחה באמצע אליו, מביא הולצברג
פצועים. קבוצת כל-כך, לו חשובה

מ חשש הוא טיפש. אינו הולצברג אך
 נכים קבוצת בתר הוא ולכן מהומות,

 בבית־לווינשטיין המאושפזים נפגעי־מוח,
 ולכן לדבר, יכולים לא הם שברעננה.

ש לשר־הביטחון, לומר יכולים היו לא
כיום, נראים שהם כפי נראים הם בגללו

 ללחוץ מיהר שרון עליו. חושבים הם מה
 במהירות ושב חיוך, כדי תוך ידיהם, את

לצלחתו.

ת ח  ארו
שחיתות

ה ביקור היתה למסיבה סיכה ^  הרביעי יום המועד: מזאיר. אורחים י י
 וע- מסקנות פירסום אחרי יממה שעבר,

 הטבח את שחקרה הממלכתית דת-החקירה
ש לפני ויממה בלבנון, במחנות־הפליטים

 תיק־הבי- על בבושת־פנים לוותר אולץ
לכ המסיבה את להפוך רצה שרון טחון.

 תעודת שהציג מי כל גדול. תמיכה נס
ל הזמין שרון לאולם. נכנס עיתונאי,

 העיתונות, צמרת הח״כים, כל את מסיבה
 יכלו לא אלה צבא. ואנשי חברה אנשי

 זאת, בכל אך שלהם. מהשר להתחמק
 (.רפול״) רפאל הרמטכ״ל שם נראו לא

 דרורי, אמיר צפון, פיקוד אלוף איתן,
 צנחנים וקצין שגיא, יהושע אמ״ן, ראש

 אחרות בעיות היו להם ירון. עמום ראשי,
לילה. באותו

ה שם עשו מה ברור לא זאת לעומת
1נח אחרונות ידיעות של האחראי עורך

התירוץ
שלכבודן מזאיר,

 לאולם צועד שרון
 האורחות אחת אחרי
המסיבה. נערכה כביכול


