
 לחץ הוא שומרי־ראש. של בלהקה
 לכל וחייך שמאל ועל ימין על ידיים
 סוגיה, ללא נגפו, כמובן, בא, פרס עבר.

 מקומו, ממלא שם היו מלבדו אשתו.
 עזר יעקבי, גד ארנס, משה שמיר, יצחק

 שרון, אריאל שריר, אברהם וייצמן,
שחל. ומשה מודעי יצחק נבון, יצחק

 הקודם היו״ר סבידור, מנחם גם היה
 באירועים להופיע המרבה הכנסת, של

ה שהידר משום אולי דיפלומטיים,
שבעיק מטעמים הילל, שלמה נוכחי,

 דיפלומטיות למסיבות יורד אינו רון,
 תורם שהוא סבור הילל בתל־אביב.

לירוש השגרירויות של להעברתן בכר
לים.

 ח׳׳כים באירוע ייצגו הכנסת את
 מאיר ביניהם: ומשמאל, מימין רבים,

 בנימין רראושה, עבד־אל־והב שיטרית,
 אלעזר אדרי, רפי בן־אליעזר, (״פואד״)

 שם־טוב, ויקטור גרוסמן, חייקה גרנות,
 שנבלעו אחרים, רבים ועוד עטשי זיידן
ההמולה. בתוך

 ה־ השאר, בין ייצגו, צה״ל את
 ומיהר בגפו שבא לוי, משה רמטכ״ל,
 בית־ לקיבוץ הביתה לנסוע אחר־כן־
 חיל־ מפקד לפידות, עמוס אלפא,
 שני אמ״ן. ראש ברק, ואהוד האוויר

נשותיהם. עם במדים, באו האחרונים
היו נכבד. ייצוג היה לתיקשורת גם
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הגמלים נראים בתמונה מזרחי. בגופך האירוע לקישוט

 יוסי הד״ר ניצבים לגמלים מימין מתנשקים. כמו
 ואשתו ממשלת־האחדות״הלאומית, מזכיר ביילין,
תל-אביב. מחוז בפרקליטות תובעת שהיא הלנה,
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מצריות. בדמויות מרגרינה פיסלי

*  שהמשא־ בחרשות הודיעו לילה ן
 להסתדרות הממשלה בין ומתן
 קצר זמן התפזרו. והצדדים התפוצץ

 למשא־ומתן הצדדים נכחו לכן קודם
 שפת״ על רבת־משתתפים במסיבה
 דניאל מלון של הענקית הבריכה
בהרצליה־פיתוח. המפואר

 המצרי מיופה־הכוח בסיוני, מוחמר
 קונסול עיסא, וחסן נגואה אשתו בארץ,

 כמה במשך עמדו באילת, מצריים
 ולחצו לבריכה הכניסה פתח ליד שעות
 חיוך להם היה ידיים. ואלפי מאות

 הקרובים עם לכולם. שמור דיפלומטי
 תרועות- מילים. כמה גם החליפו יותר

 החשובים של בואם את בישרו חצוצרה
בכי קצינים שרי־ממשלה, — ביותר

החצוצ אחרים. ורמי־מעלה בצה״ל רים
ביותר. תכופות נשמעו'לעיתים רות

 נכחו(רשימה חברי־הממשלה מבין
 שימעון ראש־הממשלה, מלאה) לא

הגדולה.מלווה בחצר שהסתובב פרס,

 נוח — עורכי־עיתונים שני לפחות שם
 וחנה ידיעות־אחרונות, עורך מוזס,
טל מנהל שם היה דבר. עורכת זמר,

 בעצמו שהוא בראל, יוסף אחד, וויזיה
 היו בקאהיר. ולמד שגדל מצריים, יליד

 בעיתונות הן בכירים, כתבים כמה גם
האלקטרונית. בזו והן הכתובה
 ירוחם וקודמו, קיסר ישראל היה
 לכולם, חייך מוקדם, בא קיסר משל.
 ה־ להמשן־ ואץ התבדח ידיים, לחץ

הממשלה. עם משא־ומתן

 ביניהם ראשי־עיריות כמה היו
 תל־ עיריית ראש להט, שלמה(״צ׳יץ״)

 רמת־ עיריית ראש עמית, ואורי אביב,
הממ מזכיר ביילין, יוסי שם היו גן.

 לישכת מנהל פלג, וישראל שלה,
 אלי שם והיה הממשלתית. העיתונות
 אביה־סונסטה בעל.מלוז פפושדו,

 היתה במחלוקת. השנוייה שבטאבה
הוותי הדוגמנית דונסקי, קארין אפילו

אגם. יעקב האמן והיה והיפה, קה
והמכר הארוכה הרשימה כל אבל
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האורחים. ידי את ולחצו עמדו ועיסא בסיוני בסיוני. מוחמד ביניהם:

 ועזב למסיבה מוקדם בא מודעי מיופה״הכוח. בסיוני, מוחמד נראה במרכז שר״האוצר. של
 לאותו שנקבעה פגישה להסתדרות, הממשלה בין המשא־ומתן לפגישת מיהר הוא מוקדם.

לילה. באותו התפוצץ אגב, להסתדרות, הממשלה בין המשא־ומתן בתל-אביב. הערב
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אשתו מודעי. מיכל עם וחיוד לחיצת״יד נגואה מחליפה השמאלית בתמונה בארד. המצרי


