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 ביום־העצ• המעין אנשי מיפגשי ממסורת חשוב

 שנים שלפני כור, מנהל הגדול, גיבלי משמאל: מאות.
רביו. יצחק תומכי של לובי להקים חשב אחדות

 ברזוהו. מיכאל
 המעון־ איש
 ביו היה ).00

 ויגאל המלקקים
 היה נהו־אווגד

 המתלחשים. ביו
 הליכוד אנשי

(למטה)
 דן ראש־הממשלה, מישרד דובר

 ומיכנסיים חולצה שלבש מרידוד,
 בא שהוא חשב כנראה הוא פשוטים.
נוהל שה״קומזיץ' אלא, לקומזיץ,

ר י ד ן ח י1ה ך  מירי־ ריבלין (.רובי־) ראובן עורך־הדין ך1י
 של לנחמד לילה בין הפן ריבלין שלים. 1□ 1/111 ^ .111

 אירועים ביומן הכתבה לכוכב אותו עשה הטלוויזיה כשצוות המדינה
בפאגל. נ2ה־ במקום דורג ריבלין חרות. במרכז הבחירות את שסיקרה

3׳5דעדז5 פוס של אחיו
 הפירסומאי שערן בחגיגת*הגן הבולטות הדמויות

המנהיג, שימעון, אחיו את בכבוד ייצג הוא פלד. חיים

 את שהכינה מיוחדת, חברה על־ידי
 שם, אכלו לא הרבה והחומוס. הסטקים

 ההווי היו והליחשושים הדיבורים אך
 יום־ מסיבת את שאיפיין המיוחד

הליכוד.. חבורת של העצמאות
 האמנים חוג ערך זאת, לעומת

 יום־הולדת מסיבת היימן לנחום(נחצ׳ה)
 ביום־ שנולד היימן, שביפו. בביתו

 שם היו .50ה־ שנתו את חגג העצמאות,
 וחברים איתו שעובדים האמנים כל

שלו. ותיקים
 אחז החדר, במרכז ישב היימן

 שם בציבור. שירה וניהל כאקורדיון
 והפלמ״ח. המולדת שירי כל את שרו
 עליו שאהוב לבן יין הרבה שתו

 לפי ואחר־כך הורה, רקדו במיוחד,
 וכולם הפסנתר, על אחד כל ניגן התור,

ובריקוד. בשיר הצטרפו
 יום־העצמאות, בבוקר שנה, מדי

 מסיבת־גן, פלד חיים הפירסומאי עורך
 היא המסיבה שבהרצליה־פיתוח. בביתו

 דוכן הישראלי: המיטבח טהרת על
 גלידה, משוק־בצלאל, מיוחד פלאפל
ושתיה.
 אנשים לשם באים שנה בכל
 היו הפעם גם העבודה. מיפלגת מצמרת

 ופעילי בר־זוהר, מיקי יעקובי, גד שם
 כמו שנעדרו, היו אבל המיפלגה.

רבץ. ויצחק פרס שימעון
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 צריך מור היה התפטר בגין כשמנחם בסביון. ביתו בגן העצמאות יום־
אשתו. דודו, לצד חבר־ננסת. נשאר בגין אבל במקומו, לכנסת להיכנס
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