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פוריטיקה

עזר וייצמן ,האי ש המדובר ביותר
והמבוקש ביותר לתפקיד בכיר
בממשלת הליכוד ,שימש סנ ד ק ב מסיב ת ברית-

המילה של שמואל ,בנו של מיכאל אלבין .עזר מגיש
א ת הרך הנולד לידי ה סנ ד ק השני ,יצחק מודעי.
מסביב לעזר עמדה כל הזמן חבורת עסקנים.

הסנדקים
^ בוקרו של ערב־ראש־השנה
*■התכנסו כל עסקני המיפלגה
הליברלית בבית־אסיה .הם לא באו
כדי לדון בענייני הקמת ממשלה
חדשה ,אלא באו להשתתף במסיבת
ברית־המילה .אם כי ,למישמע הליוד
שושים והסחר־מכר הקואליציוני בין
המוזמנים בצירי האולם ,אפשר היה
לחוש שאו״טו־טו הליברלים הולכים
להציע לנשיא את המועמד שלהם
לראשות־הממשלה ,אחרי שכבר בתרו,
כמובן ,בשר־הביטחון ובשר־החוץ,
ואפילו קיבלו אור ירוק מהשגרירות
האמריקאית בתל־אביב.
כל זה לא קרה .זה היה רק הרושם

שנוצר ממבט ראשון.
האב והאם המאושרים עמדו בפתח
האולם ,חיבקו ,נישקו ולחצו ידיהם של
 1000מוזמנים ,שבאו להזין עיניהם
ברך הנולד ובמוהל.
אך גם הם ,ההורים ובנם ,לא עמדו
במרכז תשומת־הלב .חתני־השימחה
האמיתים היו ללא ספק ,הסנדקים .אחד
מהם ,עזר וייצמן התקבל בנשיקות
על־ידי הנשים ובלחיצות־ידיים על־ידי
הגברים .כולם רצו להחליף איתו מילה.
עזר מילא את מבוקשו של כל אחד
מהנוכחים ,ופרש איתו לצד האולם,
לשוחח איתו.
ייגאל הורביץ גילה לפתע את

עזר בין הנוכחים .הם לחצו ידיים בחמי
מות ,וכשגילו שהם מוקפים בצלמי־
עיתונות ,אמר :״עזר ,בוא נעשה צילום
כפי שצריך '.שוב לחצו השניים ידיים
ופנו לקצה החדר ,לשוחח.
שאול אייזנברג הסתובב באולם
עם נכדותיו ,שהמצלמות קסמו להן.
קשה היה להן להבץ ,מדוע סבם מסרב
להצטלם ובורח בכל פעם שאיזה צלם
מנסה להתקרב אליו.
כשהגיעה השעה להכניס את הרך
הנולד בבריתו של אברהם אבינו ,לבש
האב המאושר מיכאל אלבין ,האיש
המרכזי בארץ של חברות קונצרן
אייזנברג ,את הטלית ונטל את בנו על

אמא נוגשת

גליה אלבין נבהלה כאשר המוהל ישראל
רויטמן ה חזי ק א ת בנה מעל גבה ביד אחת.
.תוריד אותו ,הוא יפול!־ ביק שה גליה מהמוהל .בעת הברית עמדה בצד.

ידיו .הוא ביקש מהמוהל להזמין את
עזר וייצמן לבימה.
המוהל הכריז ברמקול פעמיים ,אך
עזר לא בא .אלבין ירד מהבימה והלך
לחפש את הסנדק  ,שהיה עסוק כל
העת בשיחות פוליטיות.
אלבין מצא אותו וליווה אותו
לבימה .שם לבש עזר את הטלית
והתיישב על הכיסא המיועד ,הביט
במחזה כמשועשע.
המוהל הכריז שוב:
״יצחק מודעי מתבקש לעלות
לבימה!״ מודעי עלה מייד לבימה ,נטל
מידיו את שמואל הקטן)שנקרא על
שם אביו של מיכאל אלבין( והתחיל
מזמר ברכות יחד עם המוהל.
גליה ,אמו של שמואל ואשתו של
אלבין ,שהיא שותפה בחברת־הסרטים
רול ,עמדה כל העת הרחק מהבימה .רק
אחרי תום הטקס ניגשה לקחת את בנה
מידיו של מודעי ,ומסרה אותו מייד
למטפלת האישית שלו.

א״זנבוג וננדותיו

שאול אייזנברג,
המבלה בחו״ל
יותר מאשר בישראל ,בא ל ט ק ס הברית ולחופשת־חג

בארץ .אייזנברג הוא הבוס של מיכאל אלבין.
נכדותיו הקיפו אותו במעגל ,והתרגשו למראה הבזקי
המצלמות שכיוונו כל צלמי העיתונות לעבר סבן.

אחרי שהשולחנות המלאים התרוק
נו ,המשיכו כל המוזמנים למסיבת־
ברית אחרת ,בביתו של אברהם
)״בומה״( שביט ,שגם לו נולד נכד .גם
המוהל הלך לבית מישפחת שביט,
לבצע את משימתו הבאה באותו היום.

! ג ל י ד י ן ייגאל הורביץ מלטף
| א ת האב המאושר,
\ #1
מיכאל אלבין ,לאחר ט ק ס הברית.
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