
בנגין מעריצות עיניים תולה הנשיא

בגין את מקליטה המצרית העיתונאית
 ועידת פתיחת את ביותר מאפיין ך*

 תעשייתי באולם שנערכה חרות, 1 (
 מחיאות־הנפיים. היד, בחברון, חשוף־קירות

 ראש־ אפילו לכולם. כפיים מחאו כולם
ל הופיע שלא רבי[, יצחק הממשלה

 למחיאות- זכה מיברק, שלח אלא וועידה
 מנהיגה תקף שקודם־לכן למרות כפיים,

ממשלתו. את בגין, מנחם חרות של
 ששמו מי כל הבימה, על שעלה מי כל

 יוסף כולל הנאומים, באחד הוזכר
 לשיא בתשואות. זכה טרומפלדור,

ה על עלה בגין כאשר התשואות הגיעו
 על־ידי שמו שהוזכר פעם ובכל במה,
1200 בן קהל פרץ אז הנואמים. אחד

 לעיתים קצובות. במחיאות־כפיים האנשים
 מהבמה לרדת עומד בגין כי היה נדמה

הדרן. לתת כדי שוב, עליה ולעלות
 אנשי על האהוד תמיר, שמואל אפילו

 ב־ זכה מראש־הממשלה, פחות עוד חרות
 הוזכרו וכאשר מסויימות, מחיאות־כפיים

 שרון, ואריק דיין משה של שמותיהם
הסיפים. אמות רעדו באולם, הם אף שהיו

 היו שעה. של באיחור נפתחה הוועידה
 חרות של הסדרנים סיבות. מיספר לכך
 האישים של הגורילות למקום, הגיעו לא

 על אדם כל לבדוק החליטו החשובים
 עוכב אורחים עם אחד ואוטובוס גופו,

 עצמם ששטחו הקיבוצים, אנשי על־ידי
מירושלים. ביציאה הכביש על

 צירי- לקהל היו ההמתנה שעת משך
 מאשר אחרים גיבורים והאורחים הוועידה

 העיתונאית חסן, סנא ודיין. אריק בגין,
 מובלת כשהיא באולם, הסתובבה המצרייה.

 חברי־הכנסת חתנים: שני על-ידי ככלה
ואלי אולמרט אהוד החופשי מהמרכז

 בין חילקו חברון אנשי שוסטק. עזר
התער נגד כתב־מחאה הרבים העיתונאים

הער חברון מועצת־העיר חברי של בותם
 חרות. ועידת של התכנסותה בעצם ביים

 ראש-עיריית שהיה מי כן־עמי, עוכד
חת עם כשהופיע תשומת־לב משך נתניה,

לנדאו. אלי העיתונאי נו,
 חבר־ זה היה לא הוא. גם הגיע הלוי
 הלוי, בנימין חרות, של הפורש הכנסת

 סומופיין חברת של הפורש מנהלה אלא
הלוי. מאיר הכושלת,

 צעירה אף משכה מייוחדת תשומת־לב
 לבושה היתד, אשר חטוב, גוף בעלת נאה,

 וחצאית ירוקה בחולצה רבה באלגנטיות
 קלימוביצקי, יונה זו היתד, משובצת.
 להיות מונתה אשר בגין׳ של מזכירתו
החשובים. האורחים של המלווה

קבו תשומת־הלב את משכו קודם־לכן
 ל־ שהובילו המחסומים ליד החיילים צות

 ליד החיילים התחממו שם קריית־ארבע,
שהעלו. מאולתרות מדורות
ל סוף־סוף עומדת הוועידה כי האות
 המדינה, נשיא אשת כשהגיעה ניתן היפתח
 באולם היחידה האשה קציר, קציר. נינה

 גרובה פשוטים, במכנסיים לבושה שהי,תה
 אחר־כבוד הובלה מופשלים, ניילון גרבי

הופיע אחריה מייד הראשונה. השורה אל

ויבאר שוון ניצים ואשתו, סביו יונה יחד: גס צימרים שבח |
 לבוש דייו׳ משה לשעבר, שר־הביטחץ

תו ועניבה ירוקה אפודה הדורה, חליפה
ו ספיר פינחס התיישבו לידו אמת.

מ- כבר משועמם בפרצוף הוא רעייתו.


