
בתל היחידה והאשה החדשות :ת
 מנשה. ברמלה בחדשות, העוסקת :

הנמלים. עובדי עיצומי על דיווחיה זת

50 ב!
 של ועדת־החקירה ראש ברק; ״ברוג״)

 מי רש!ל; אמנון האלוף השני, זסון־צור
 מרדכי שרותי־הביטחון, איש :!היה

 שירה אחרי נחשפה שזהותו יחמיס,
 ואחר־כך בציריך, על אל מטוס :תוקף

 הוא היום מאיר. גולדה של סומר־ראש
 מאיר עם יחד פרטי מישרד־חקירות זנהל

 מקימי בין שהיה פלבסקי, גם !לבסקי.
 לכפר בא רבי*, יצחק תומכי אורים זוג

זנגיד.

 ועם הקטן; ג׳יבלי שבועות; שלושה עוד ירושלים עיריית של רישיון עם
 את חיממה החבורה בימית. הדקליה בעל לשעבר דיגלי, המיקרופון

השני. על אחד שפנו השמפניה בקבוקי את וסלטים. חמין, ביין, הלב
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פתיחה שהבטיח במוצא, היפהפה בעל״הבית דאוד, ברק; אהוד(״בתג״)

 בעל שגריר, מיכה שם: היו עוד
 דן המפיק קסטל; הסרטים חברת

 של האקורדיוניסט שהיה בירון,
 קריינית־הטלוויזיה ואשתו, הערב
 (ג׳יבלי ג׳יבלי יצחק רז; שרי

 בשבי שנפל וסו, יחידת חבר הקטן)
 בגבול המיבצעיות הפעולות באחת

 שומר הוא והיום 50ה־ בשנות הירדני
 היו האורחים בין אביב. בתל־ מועדון

 שירות־ ואנשי הלוחמים, נבחרי גם
הביטחון.

 של הולדתו יום את חגגו אלה כל
 והיום אמרגן לשעבר דגן, דני חברם,
 של המובחרות היחידות באחד קצין
צה״ל.

 שרה לתנור, מסביב ישבה החבורה
ביין, הלב את וחיממה שירי־מולדת

ובסלטים. בחמין,
 לא הם כזאת, חבורה אצל כנהוג

 אלא הבקבוק, של תוכנו כל את שותים
 האורחים. על ממנו חלק מתיזים

 הקיבה תוך אל כמים, נשפכה השמפניה
האורחים. ועל

 שעשית אומר זה ,50 בן ״להיות
 לא שאני וחבל מאחוריך הרבה הרבה,

דגן. דני השימחה, חתן הכריז ,״30 בן
 זרמו עדיין בוקר לפנות 3ב־

 דרכם את למצוא שהתקשו האורחים,
 בכפר הגדול לבית ראשון, פרדסי בין

 כדי די היה עוד החמין בסיר הנגיד.
 את חימם והיין המאחרים את להשביע
העצמות.
 השירים, גם וכך פסק באיזור הגשם

לישון. הלכו וכולם
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פרטית חקירות מישרד בעל הוא מאיר, גולדה של ראשה ושומר באל־על


