
 ושר״הבינוי־ סגדראש־הממשלה לגן
 אשתו בלוויית לוי, דויד והשיכון

רחל.
 התקשה שלוי התברר, כך אחר
 בטעות ונכנס שגה המקום, את למצוא

 ונקלע הרחוב, באותו אחר לבית
 כלת כי לו שהתברר אחרי רק לחתונה.
 מיפעת, שנים בכמה מבוגרת השימחה

 נראו כשהשניים המקום. את עזב
 לתיזמורת, הקהל הצטרף בפתח,

 ישראל. מלך דויד השיר את שניגנה
 ואשתו, בהירה, בחליפה שבא לוי,

 נראו סגולת פירחונית בשימלה שבאה
נבוכים.

 השולחן, ליד לוי התיישב כאשר
לשבת ונשאר מעילו את להסיר מיהר
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הדוקה. כחולה חולצה כשלגופו

 מלא כמעט ליצוג זכה מחנה־לוי
 אנשי־ באו למקום כאשר במסיבה,

 ביום ענייניו את שניהלו לוי, של המטה
 חברי־הכנסת המפורסם: ההתמודדות

רייסר ומיכה קלעו־ מיכאל

 בחבר כשנשאל דליה, אשתו, על מצביע גרופר, פסח ; 1111 יי ועוזר הליברלית המיפלגה חבר זייף, אריה ויי 1711■
1 עם לאירועים לבוא מקפיד זייף הבת־מיצווה. למסיבת בא מי
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 בחצר נחוגה אורחים, 1000 אליה שהוזמנו הבת־מיצווה,

 גם בגין מנחם יתפסר אם בסביון. מור מישפחת של הווילה
.51 מס׳ המועמד מור, מקומו את יתפוס בכנסת, מחברותו

 הבת־ למסיבת בא קלצ׳ינסקי אנדרה רות
 בישראל, גרמניה בשגרירות 2 מס׳ האיש ליווי

השערות. העלו לגרמניה, קלצ׳ינסקי של ניבתו

רחבת־ בווילה מתגוררים השניים ממון. :
אותה, מקיפה ענקית שחצר ידיים, ן
מור. לאחרונה שהתקין בריכה ובתוכה ז
בסביון. נמצא זה כל <
מור שלו, היהלומים עיסקי מלבד ן !

 בתו ראש את ילטף
אבי 12 לה שמלאו ז,
מסיבת מור. ליאורה ,

 המועמד והוא חרות, מרכז חבר גם הוא
 הפרשנים הליכוד. ברשימת 51 מס׳

 גם מקורב שהוא מסבירים המיפלגתיים
לוי. לדויד וגם וייצמן לעזר

 מוגה הוא חודשים ארבעה לפני
 זאיר ממשלת של הכלכלי כנציג

 להשקיע הרוצה יזם כל מאז, בישראל.
דרכו. לעבור חייב בזאיר,

 יום את מור דויד חגג השבוע
 המסיבה יפעת. בתו, של 12ה־ הולדתה
בגן־ביתו. נערכה

 אורחים באו עסקיו מיגוון בזכות
 הזמנות שיגר מור למסיבה. שונים

 ברצון. נענו ורובם מוזמנים, 1000ל־
 חברי הפוליטיים, חבריו באו ראשונים

 חבריו באו אחריהם חרות. מרכז
 שניצר. משה ובראשם היהלומנים,

 הזאירים משכו הלב תשומת את אן
 וכל זאיר שגריר — מלא בהרכב שבאו
השגרירות. עובדי

שהגיע עד רגועה היתה האווירה

לוי, ודויד רחל כשבאואשכנזי ילד
 את התיזמורת קסעה

את מנגנת והחלה הרגע, באותו שגיגנה הנעימה

 התאילו המשרתת ישראל. מלך דויד השיר נעימת
 לוי, לרחל אותו והביאה מור, של בנו ברונן, אחזה

מזרועו להיחלץ שניסה רונן, את ונשקה לישפה

קופמן. חיים וסגן־שר־האוצר
 בדמותו ליצוג, זכה שמיר מחנה גם

 למצודת ובא שהעז מילוא, תני של
לוי. אנשי

 חתן ספק ללא היה לוי דויד
 עם מסתודד נראה והוא השימחה.

 כולם אותו. ועודד אותו שחיבק שניצר,
קירבתו. את ביקשו סביבו, הצטופפו

12 בת למועמד מזון הלי־ י
עיריית

לאשתו. ואחת לו אחת - צלחות בשתי אוחז בת־ים,

בפתח, הוריה עם עמדה מור יפעת
 הרבים האורחים פני את וקיבלה

המוזמנים. רול את הכירה לא יפעת הוריה. שהזמינו

 שכולם אחר, מפורסם מוזמן
 וייצג אולם וייצמן. עזר היה לבואו,

 למ ״הרי מאוכזבים. היו וכולם בא,
 שנה לפני מור, אצל ברית־המילה

 בקול התלונן בא,׳׳ כן הוא
 בחוץ־לאר הוא אולי ״אז האורחים.
 ר להקמת חשאיות בשיחות
חדשה?׳׳

 הג: בחצר נערכה המסיבה
 בכניסה לבית. שמסביב

 אחר למנות דוכן דוכני־משקאות
 התו הבניין מאחרי עצמי. בשרות
 דו ארבעה בין קייטרינג עובדי

 דגים, סלטים, שתיה, של גדולים
 עוף של עגל, של כבש, של בשר

ונקנקים. כבדים
 צבא האורחים שהמון למרות
 הרוו על מחסור. נוצר לא הדוכנים,

טרי. מזון הזמן כל נערם
 ל; רצו שלא לעצלנים, אפילו

 יש היתה השולחנות, ליד בתור
 מגשי־חטיפים נושאות מלצריות

טוב. מכל וחילקו ביניהם
 לנ מוזמנים יכלו למשל, כך,
 ב סיני אגרול מארוקאיים, סיגרים

 שז כדורי־בשר, מתוק, חמוץ
ועוד. בשר ממולאים

 הד? החצר במרכז הבריכה
 רעיון: המוזמנים אחד של במוחו
 יכניסו שלא מדוע בתמימות שאל
לתוכה. מילוא רוני

 הביג שר־ הופיע מאוחרת בשעה
 שהת׳ ארנם, (״מישה״) משה

 וה המארחים על־ידי בהתלהבות
מנים.

בגין

מנשה ציפי


