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 לבאי־המ־ הסביר שפירא ■
 הושטת לגבי מדיניותו את סיבה

 לו אסור חררי. כאיש לאשר. יר
 על עבר והוא אשר, יד ללחוץ

 לה לתת מבלי תאצ׳ר מרגרט פני
 כאשר הסביר. כך אולם. יד.

 לוחץ הוא יד, לו מושיטה גברת
 את זה מול זה שוקל ״אני אותה.

 חושב ״ואני הסביר, הדברים,"
גוברת זה שבמיקרה

 עסקיו, את מרחיב ידוע, תעשיין
 — רגליו לכתת נאלץ הוא ולכן

 מפתיחה — כמובן בלינקולן,
לשימחה. משימתה לפתיחה,

 הסביר וייצמן עזר ■
 מהפרלמנט לחברים במסיבה
 היסטוריות עובדות כמה הבריטי

 ״במיל־ בריטי. לנשק הנוגעות
 במטוס טסתי חמת־העצמאות

 היו שעוד גרמני, מסרשמיט
 ולחמתי צלבי־קרס, בו מצויירים
 ספיט־ במטוסי שטסו במצרים,

 מגפי־ נעלתי בריטיים. פייר
המטו עם שבאו גרמניים, טיסה
 צועקים היינו הטיסה בשעת סים.

 (זהירות, ,אכטונג!׳ לזה: זה
בגרמנית).״

 בריטניה ראש־ממשלת ■
 המפה, על אשקלון את העלתה

 בלוח״סיוריה אותה שכללה בכך
המיליונר אליה נלוו הצפוף.

 ראש־ שערכה במסיבה ■
 שעבר בשבוע בריטניה ממשלת
במלון ישראליים לאורחים

ד״יייר תדירז ז־ריד־ ודרץד*ד*  אריאל השר בלט דויד, המלך
 כהרגלו שלא שבא. משום שרון
 אליו הצמודה לילי, אשתו בגפו.
 נעדרה כאלה, באירועים תמיד

 כל שכמעט אף בחווה, ונשארה
 בליוויית באו האחרים השרים

 בין שדובר מה על רעיותיהם.
 יש תאציר מרגרט ובין שרון

 ששרון בעוד חילוקי־דיעות.
 הבריטית המנהיגה כי סיפר

 טוענים באהבה, אליו התייחסה
 אמרה שהיא במקום שהיו אחרים

מקו אינן מדיעותיו שחלק לו
עליה. בלות
שפירא, אברהם ח״ב ■
במ פגש האורחים, בין שהיה
 פוסט, גירוסלם עורך את סיבה
דורו כי נזכר הוא ראט. ארי

 ;המיצווז גוברת זה שבמיקרה
 ברבים". רעיך פני להלבין שלא

 גברת שום לו הושיטה לא למזלו
זו. במסיבה ידה את

 מבזבז אינו שפירא אגב, ■
 אחרי בנסיעה. גם זמנו את

 של למכוניתו נכנס המסיבה
 בדרך עימו ודיבר אחר, אורח
 עסקים. על לתל־אביב חזרה

 שפירא של המפוארת מכוניתו
 בידי נהוגה כשהיא מאחור, נסעה
ליד לתל־אביב, בכניסה נהג.
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ידה הושיטה לא זזאציר שמרגרט מזל איזה
עניבה יש לוי שלדויד טוב וכמה שפירא לאברהם

 ו״לנעמה נבון" ״לארז באנגלית:
 על־ידי לה הוגשו האיגרות נבון".
 ונשאו תאצ׳ר, של מעוזריה אחד
פי על זה היה חתימתה. את

 רעיית שפירא, טובה ■
 לא אומנם האגודה, מנהיג

• לקבלות- בעלה אל הצטרפה ן
לכבוד שאורגנו השונות הפנים

ך בקבלת״ הזוהרות האורחות אחת היתה |1ך
\111- 1 1 את שעברה אופירה, תאציר. של הפנים 1

 1956 צברית בתואר בדיוק שנה 30 לפני ושזכתה ,50ה־ יום־הולדתה
 צווארה על ענדה היא גילה. מחצית כבת נראתה הזה, העולם מטעם

 סקרנים לשאלת השחורה. השימלה על שבלט גדול, תכשיט״בסף
 ציונות גם חדש. עולה אמך של העדיים את מדגמנת שהיא ענתה

שצ׳רנסקי. אנטולי היה תשומת״לב שמשך אחר אורח אמנות. וגם
 שני של המיוחדת בקשתם
 ויצחק אופירה . של ילדיהם
 קבלה נזכרו!" הם ״עכשיו נבון.

 שר־החינוך של רעייתו נבון,
 בעבר, המדינה ונשיא בהווה

 לקבל, אפשרות להם ״כשהיתה
 של חתימות בעיה, כל בלי

 הנשיא סאדאת, אנוור הנשיא
 זה — לא ומי קרטר גייסי
דעתם." על עלה לא אפילו

 יצחק המישפטים שר ■
 מהכותרות, יורד שאינו מודעי,

 הוא מישרה באיזה משנה ולא
 של לקוקטייל הגיע מככב,
 רעייתו הסיבה: בגפו. תאצ׳ר
 לרגל באוסטרליה, שהתה מיכל

בויצו. עיסוקיה

 למיפלגה עמיתיו עשו ומה ■
 הפילוג לאחר יום הליברלית?

 והותיר בשורותיהם שחל הבולט
 בכינוס־ ותומכיו מודעי את רק

הסתו בכפר־המכביה, המועצה
 ניסים, משה השרים להם דדו

 פת וגדעון שריר אברהם
 דורון יטרח חברת־הכנסת עם

 של באולם־האירועים בפינה
 הקוק־ בעת המלך־דויד מלון
 עמדות ותיאמו תאצ׳ר, של טייל

במודעי. מאבקם להמשך
 מנוקדת בשימלה דורון, ■

 שהס־ היחידה היתה שחור־לבן,
 הלוחמים הצדדים שני עם תודדה

 באוזני שמחתה אחרי במיפלגתה.
 מצליחה אינה שהיא על מודעי

 זכתה מילה, עימו להחליף
 ונלקחה ממנו מפתיע בחיבוק

 ג׳נטלמני חיבוק כדי תוך
 אחר־ מילים. כמה עימו להחליף

 והמשיכה היריב למחנה חזרה כף
בהתייעצויות.

 מרגרט בריטניה ראש־ממשלת
 יחסי־ לה עשתה היא אף תאצ׳ר,
 שפירא מכריה. בקרב ציבור
 פופולארית תאצ׳ר כי סיפרה
 בלונדון. במחוז־בחירתה ביותר

 של מכישרונה התפעלה היא
 ונד ליחסי־ציבור ״אשת־הברזל"

 זאת כל יודעת היא שלה. המרץ
 במחוז- המתגורר יצחק, מבנה,

 , שפירא־הבן תאצ׳ר. של הבחירה
 $ מקפידה תאצ׳ר כי סיפר אף

 ̂ תושבי־ עם קשריה את לטפח
 ן ב־ לאחרונה ושביקרה המחוז.

 1 נכדיו לומדים שבו בית־הספר
שפירא. אברהם של

 הפרשן ישבו הרביעי ביום ■
 וידידו, קריסטל חנן המדיני

 במיזנון כפיר, אילן העיתונאי
הו כפיר קיבל לפתע החכ״ים.

 מתוכנית אותו שמחפשים דעה
 יצר כפיר ערב־חדש, הטלוויזיה

 שרוצים לו, והסתבר קשר
 להתלבטות: נכנס כפיר לראיינו.

 עליו נחתה שההזמנה מכיוון
 ללא לכנסת הגיע במפתיע,

בלתי־יאה, הופעה * עניבה
טלוויזיה. לתוכנית לדעתו,
_ והתלבטו, ישבו השניים

לוי דויד נכנס כשלפתע
 קריסטל ומעונב. הדור למיזנון,

 ״לאילן לו: וסיפר לעברו קפץ
 סמוק כפיר, בעוד בעיה!" יש

 סיפר בעדו, לעצור מנסה כולו,
 מבלי הבעיה. את ללוי קריסטל
 את לוי הסיר פעמיים, לחשוב
 וענב קרדן, פייר תוצרת עניבתו

 כפיר של לצווארונו אותה
 ־ כל שראתה העניבה זוהי הנבוך.
 לאחר־מכן, אחדות שעות האומה

חדש. בערב כפיר כשהתראיין

 של לקבלת״הפנים שהוזמנה הישראלים כל מבין היחידי האיש היה חבר־הכנסת, 11 /י1 ן
בא הוא עניבה. ענב ולא חליפה לבש שלא בירושלים. דויד המלך במלון תאציר מרגרט |1/1 1 11 11

שפירא. אברהם אגודת־ישראל ח״ב עם ושוחח בהירה, חולצה לובש כשהוא פנינה, היפה, אשתו בחברת
 חשוב רב שהיה ראט, של

 למיקרא. מורו היה בירושלים,
 את לשכנע ניסה ראט הדוד

 חייו את להקדיש הצעיר שפירא
 כי לבסוף השתכנע אך לתורה.
 ״לא לעסקים. נועד שפירא
 באיש," תלוי להיות רציתי
בחירתו. את שפירא הסגיר

 מהמכונית שפירא יצא הרמזור,
למכוניתו וחזר איש־שיחו של

שלו.
 ביותר לחוץ נראה שפירא ■

 נעוצה, אינה הסיבה אלה. בימים
 קואליציוני□ במשברים חלילה,

 דווקא אלא פוליטיות, סערות או
גם שהוא שפירא, בשמחות:

תודות
 עזר - שלום לאברהם הודו,בתרזילתהשבוע, הכל •

 וקצינים לוי משה הרמטכ״ל ותומכיו, מודעי יצחק וייצמך
 פרשה שהעלה על יב, השב לראש הודו כולם - ל בצה בכירים

משם. אותם והוריד למהדורות״החדשות, סוערת בה
 מסע אחרי מארצות-הברית שחזר ויצמך עזר השר •

 עליז נראה - במישרד״החוץ גורמים והרגיז גלים שעורר
 שקצר הכותרות על עיתונאית להערת במיזנון־הכנסת. למדי

 כוכב יש עכשיו אבל ״טוב, ניכרת: בהקלה השיב לאחרונה,
כבר!" ירדו ממני חדש.
הלי המיפלגה אנשי גולדשטיין, ופינחס אדמון דויד •

 מבוכה הפגינו מודעי, של ביותר העיקביים ומקורביו ברלית
 מועצת־ של כינוסה ביטול פרשת להם משהוזכרה ניכרת.

הפ הם גם ביטול״הכיטול. ופרשת הראשון ביום הליברלים
 פרשה לעיתונות שיש ,,מזל מפתיעה: בכנות השני, ביום טירו,

בה!" להתעסק חדשה
 הרחק פנים, כל על ולד? (עמנואל) דוח נעלם לאן •

 אנשי־ לכבוד תאציר מרגרט שערכה בקוקטייל מהכותרות.
 כדי תוך בצה״ל, ביותר בכיר קצין התבטא ישראליים, ציבור
מוולד!" שירדו ״טוב ראש״השב״ב: בפרשת מתמיד עיסוק

 גייל ורעייתו רונסון גיראלד
 במיוחד. בולטת יפהפיה —

 ביותר נכבד סכום תרם רונסון
 בעיר בית־ספר הקמת לצורך

 'שניסה הצלמים, אחד הדרומית.
 המיליונר, רעיית את להנציח

 שימ־ מראש־הממשלה ביקש
 הוא גם שנלווה פרם, עדן

 שיוכל כדי מעט, לזוז לסיור,
 לו אמר ״אהה,״ הגברת. את לצלם
עין?״ עליה ״שמת פרס,
 נעלבו רבים חברי־כנסת ■

 הוזמנו שלא מכך עמוקות
 בארוחת־הערב הן להשתתף

 שימעון ראש־הממשלה שערך
 או תאצ׳ר, מרגרט לכבוד פרס

לכ האורחת שערכה לקוקטייל
 במיוחד שלאחר־מכן. ביום בודו
 לקוקטייל אי־הזמנתם על כעסו

 חברי־כנסת המלך־דויד. במלון
 שפכו מהליכוד, בפרט רבים,
 שימעון של עוזריו על זעמם
 מזנון־הכנסת את ומילאו פרס,

 ״הנבלות כגון: בכינויי־גנאי
 ראש־הממשלה!" במישרד האלה

 נשלחו לא לקוקטייל ההזמנות
 ראש־הממשלה, מישרה על־ידי

 דירות־הברי־ ד~ על־ידי אם כי
טית.
 שהגיעה נבון, ,,אופיר ■
 מרגרט של לקוקטייל בגפה

 שתי כשבידיה סבבה תאצ׳ר.
רשום היה שעליהן איגרות,
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