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נשבו לא שיא ושום - ןאואתוניים

 עם לפגישה שבא וייצמן, עזרלמטה? או ׳מעלה
 רפי עם למעלית נכנס המערךי,

 בחדר. משהו ששכח מכיווו עזבו, כבר שחבריו אחרי התעכב וייצמן !דרי.
 וחזר לברר ששכח מה בירר המערך, חברי אל פנימה חזר ״יחד" !נהיג

המערך. מן אדרי רפי עם נותר והוא ירדו כבר למיפלגה חבריו מעלית.

; להגיד? יש מה ־ ב י ג י
התיק- השבוע. נכח שבהם הרבים המיפגשים חד

לעב נשלחו ומייד עליו התנפלה כרגיל, שורת,
 סיכומים שום היו לא אך מיקרופונים, עשרות רו

לעיתונאים. או לאומה עליהם לבשר היה יכול שהוא
לאו אחדות ממשלת דרושה — אחד

מית.״
 שנערך השני המיפגשים ביום

 המערך גדולי התכנסו שוב דן, במלון
 אחרי אך השביעית בקומה הקטן בחרר

 שהגיעו לפני עוד ביותר, קצר זמן
 החדר. מן יצאו הראשונים, ה״נפגשים״

 לעיתונאים אמרו לים־סוף!" ״יורדים
 למעלה בחדר שגם מסתבר הנדהמים.
 החבורה וכל מיזוג־האוויר התקלקל

 שם ים־סוף, הנקרא לאולם למטה, ירדה
פגישותיהם. את המשיכו

 שיחות בירושלים התנהלו בו־זמנית
 עם הפעם אך נדייק׳ הסוג מאותו

 של הפותחת (הרביעיה) השלישיה
 גם ראש־הממשלה. במישרד הליכוד,

 המיפלגות חברי לרגל עלו לשם
 חזר שם גם והקטנטנות, הקטנות
 זהות: היו והתשובות עצמו על הסיפור
לאומית." אחדות ממשלת ״רוצים
 כאלה קטנים עם פגישה ובין

 זמן הגדולים מצאו אחרים, וקטנטנים
 כאלה פגישות אך ביניהם• להפגש
 היסטוריה בעל מכובד, במקום נערכו

דויד המלך מלון — עשירה
 חיוכים, שכולו שבוע עבר כך

 דיבורים הרבה והרבה ידיים, לחיצות
מקום. לשום אחד אף הובילו שלא
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האופטית. הטעות את יוצרת הצילום וזווית הקיר, על נשען הוא למעשה

 את נהגו לו מושיט המכונית, בתוך מאחוריו,
 בפגישתו הורוביץ יגאל מימין: בתמונה המיקטורן.

מרחוק. עליו מסתכל רבץ כשיצחק המערך, עם
 ממכוניתו יוצא שפירא אברהםחם! חם!

 בחולצה רק לבוש כשהוא הגדולה,
הכבד. החום בגלל לראשו, כובע ובלי ובחזיה,


