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 חיים השחקן מאחוריו, שנה. 50 לו במלאת שלו יום־ההולדת מסיבת
הריצפה על ישבו כולם שחקנית. היא שגם בתו, טופול ענת ואחריו טופול

 היין הורה. בריקודי ופצחו המקום, את פינו אחר־כך שירי־מולדת, ושרו
 הקיץ שעון לפי השחר, עלות עד במסיבה שבילו החוגגים, לב את שימח

 להבדיל פוליטיקה, על לדבר מיעטו והם ושחקנים, זמרים שם היו החדש.
והיין. הריקוד המוסיקה, השימחה, שלטו הזאת במסיבה מאחרים.

 בסביון, רחבת־ידייס, ווילה ף
 יוכר את הליכוד אנשי חגגו ■4

 מור, דויד ערך החגיגה את העצמאות.
הלי של בפאנל 26ה־ במקום שדורג

 ואיש־ במיקצועו יהלומן הוא דויד כוד.
מצליח. עסקים

 כל המרכז, חברי כל הגיעו לסביון
 ייכלל מי קובעים שבהצבעתם אלה

 המרכזית, הדמות שביעיה. באיזו
 של היתה נוספות, שעות שעבדה

 הוא כהן־אורגד. יגאל שר־האוצר,
 עישן כך ואגב פעיל, כל עם שוחח

 שבמקום למרות, בשרשרת. סיגריות
 לא הוא לוי, דויד לאנשי רוב .שהיה
כוחו. את וניסה נואש אמר

 היה קורפו חיים שר־התחבורה גם
 הוא במסיבה. הבולטות הדמויות בין

 בשיחה הירבה לא אבל אשתו, עם הגיע
 החזק לאיש חיכו כולם בוחריו. עם

 ראש־הממשלה של סגנו מבית־שאן,
 בא. לא הוא אך לוי, דויד ושר־השיכון

 אכזבתם את הביעו מתומכיו כמה
 יחגוג לא להם האיש כי משנוכחו

עימם.
 תכונת על האפילה לא החג שימחת

 הקימו רבים הקרבות. הבחירות
 שביעיות, והעמידו הציבו ממשלות,
 בנסותם פינה, בכל והסתודדו התלחשו
 את העיתונאים מעיני להסתיר

 בקעה ברקע והמזימות. התיכנונים
 מלווה שאינה מוסיקה מהרמקולים

 הליכוד. של אירועים כדח־״כלל
 לא־שייר קצת נשמע ג׳קסון מייקל

 אף על חלק. בו שלקחו ולאלה לאירוע
 רקדו לא שיריו של הסוער המיקצב

 שירי־מולדת שרו לא גם הם החוגגים.
 עסקו אלא ביום־העצמאות, כנהוג

 הבאים וכימים הקודמים כבימים
בפוליטיקה.
 בחליפות לבושים היו הגברים

 ומעונבים וכחולים אפורים בגוונים
היה בתילבושתו שבלט היחידי היטב.

9 ___________________  .

ות עצו ה! ם כיון 1 ו נו ולי 11 ו ורו ו ׳111 אנו

 היא רב בריכוז גלידה המלקקת הילדההחוש הווו
 ואשתו יעקובי גד המערך ח'נ של בתם

 נמרוד, משמאל: החוגגים. תשומת־לב את משכה 3ה״ בת הדס נלה.
פרס. שימעון של מסע״הבחירות מנהל ניר, עמירם של בנו

עי ויינגרטן־נוף, מירההעיקוית החוגגת
 של ואשתו תונאית ,

 .היא אמר: הנוכחים אחד ממנו. בנפרד החיה נוף, עקיבא
במיל". ח'כ .הוא לפאנל." נוף עקיבא של כניסתו אי חוגגת ——י—70


