
בהפסטיב
 כישראל מצריים ;שיא שד כיקורו גם היסטורי, אירוע בכל במו

 אנושיים וסיפורים קטנים פכים קוריוזים, מלא הדברים, מטבע ,היה,
 דווקא הם הם דכים שכמיקרים והפגישות, הטכסים הנאומים, שמאחרי

האירוע. של האמיתיים הסיפורים
 ראש־ של הבכירה אחותו הלפרץ, רחל

 ביציע אורחת היא אף שהיתה הממשלה,
 הישיבה לאחר סיפרה הכנסת, של הכבוד

 אחיה, של ללאטינית המורה היתד. היא כי
 מרבה כידוע שנים. בחמש ממנה הצעיר

 ואף לאטיניים, בביטויים להשתמש בגין
 בביטוי השתמש סאדאת בפני בנאום

 הפרד שתירגומו: אינזפאוה, את דיווידה
 של בכוונתה אין כי הסביר בגין ומשול.
 העולם כלפי זו מדיניות לנקוט ישראל
הזדמ באותה סיפרה הלפרין רחל הערבי.

 ה־ על לחשוב לאחיה הציעה היא כי נות
 ביוונים תבטח ״אל האומר לאטיני פיתגם
 היא כשהכוונה מתנות,״ מביאים כשהם
 לסאדאת. התכוונה היא הטרויאני. לסוס
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 של המייוחדת הישיבה הסתיימה כאשר

 כדי הוועדות, לקומת סאדאת ירד הכנסת
 ראש־הממשלה עם יחד שם להתראיין

ה מיליון שדרנית על־ידי בגין מנחם
 ביטחון מטעמי וודטרם. כרכרה דולר
 פנימיות דלתות כמה הכנסת סדרני נעלו
 חברי־כנסת של שלם שגוש אירע וכך

 הבניין של אחד בצד נתקע נכבדים ואורחים
שאלה מבלי האחר, בצידו נוסף וגוש

 שלאיש ומבלי אלה אל להגיע יכולים
המישכן. את לעזוב ניתן

 כגין עליזה ראש־הממשלה רעיית
 נתקעו ולאה הפיה בנותיה שתי עם יחד

 בגין, אל לרדת יכלו ולא הכללי במזנון
 לבקש ניסו הן הוועדות. בקומת שהיה

 נענו אך הדלתות את לפתוח מהסדרנים
 התייאשה בגין עליזה מנומסת. בשלילה

 המזנון, משולחנות אחד. ליד והתיישבה
 קוראת: והחלה ויתרה לא חסיה בתה אך

 ששמע מי שלי.״ לאבא להגיע רוצה ״אני
 ראש קדישאי, יחיאל היה קריאתה את

 לשכנע הצליח והוא בגין, של לישכתו
 ראש־ למשפחת לתת הכנסת סדרני את

לעבור. הממשלה
¥1 ¥ ¥

 שני של הביניים לקריאות שמדלב כולם
 וילנר מאיר הקומוניסטים חברי-הכנסת

 שמו-לב מעטים רק אולם טוכי, ותופיק
 גאולה הליכוד ח״כ של לקריאת־ביניים

 המערך שמנהיג בעת זה היה כהן.
 עם קיים כי בנאומו הכיר פרם, שמעון

 קריאה לעברו לקרוא החלה וכהן פלסטיני,
 על־ידי מייד הושתקה היא הובנה. שלא

אשר גרופר, (״פסי״) פסח לסיעה חברה
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 הנוקשה ההצדעה עוררה במינה מייוחדת התרגשותררגר הצדעה
 נראים בתמונה צה״ל. לדגלי סאדאת העניק אותה

 הכפיים מחיאות התותחנים. חיל ונס הנח״ל דגל חיל־האוויר, דגל לשמאל) (מימין
לקהל. בידו ולנפנף אותה להפסיק אל־סאדאת אנוואר את הביאו ההצדעה את שליוו

 קריאות־ קוראי כמלך ידוע רגילים בימים
הליכוד. של הביניים
 הכנסת יו״ר של הוראתו על-פי אגב,
 הישיבה תחילת לפני נותקו שמיר יצחק

והקרי חברי־הכנסת של המיקרופונים כל
 רמקולים. ללא נשמעו רק״ח אנשי של אות
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האב מיבצע שם בא מהיכן שאלו רבים

 בארץ, סאדאת ביקור של הענק טחה
 על־ידי הוצע השם כי מתברר שער. מיבצע

 בירושלים במטה־הארצי הקצינים אחד
 בנמל־ הפנים לקבלת רק מתאים כשם

 של השער שהוא בן־גוריון, התעופה
 רב־ המשטרה מפכ״ל אולם ישראל. מדינת

 יכול השם כי החליט תכורי חיים ניצב
 על אותם והלביש תיבות כראשי לשמש

 ראשון.״ ערבי ״שליט :השם
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 בכנסת, סאדאת הנשיא של נאומו באמצע
 והתיירות המסחר התעשיה, שר קיבל
 שר־האוצר מסגן פתק הורביץ יגאל

 שר־ אותו. שהצחיק פלומין יחזקאל
 הוד־ ליד שישב אדליד, שמחה דזזוצר

 שהורביץ כדי בברכו, אותו היכה ביץ,
 הורביץ החגיגי. במעמד לצחוק יפסיק
 הצחוק. את להפסיק רב בקושי הצליח

 בהתייחסו פלומין, כי נודע אחר־כך רק
 באותו השניים פגשנו שבו אחר לחבר־כנסת

 להתגבר הצלחנו ״אם להורביץ: כתב יום,
 הנודניק על *להתגבר גם נצליח סאדאת על

הזה.״
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הת קולק טדי ירושלים עיריית ראש
 כגין מנחם ראש־הממשלה בפני נצל
 אשר סאדאת של מנאומו חלק אותו על
 הערבי העולם כי המצרי הנשיא אמר בו
 שנכבש מירושלים חלק אותו על יוותר לא

 לבגין קולק הסביר ששת־הימים. במלחמת
 בסיורו סאדאת את ליוויתי ״אני הנדהם:

 שהוא-' עד טוב, כזה דרך מורה אני בעיר.
 עליה.״ לוותר מוכן ולא בירושלים התאהב
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ה מזכיר הוצף לביקור הראשון ביום

 מוחמר סאדאת הנשיא של עיתונות
 לחדרו טלפוניות קריאות בעשרות נאצר

עיתונאים היו הקו על דויד. המלך שבמלון

 למיברק סאדאת ישיב מה אותו שאלו אשר
 רשות אייבי ביקש שבו נתן, אייבי של

 פנה אייבי כי מסתבר למצריים. שוב לטוס
 להתקשר מהם וביקש עיתונאים עשרות אל

 את לעודד כדי העיתונות למזכיר עבורו
 לא למיברק תשובה אולם להזמינו, סאדאת
הגיעה.
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 נערכה לארץ סאדאת של בואו ערב
ה של ועדת־החוץ־והבטחון של ישיבה
 בנוכחותו ראש־הממשלה, במשרד כנסת

הישי תום לאחר עצמו. ראש־הממשלה של
 מי כל על רבים עיתונאים הסתערו בה

 פרטים ולדלות לנסות כדי ממנה, שיצא
 העיתונאים של המטרות בין הביקור. על

 הד״ר ראש־הממשלה משרד מנכ״ל גם היה
 בסבלנות שענה כן־אלישר, אליהו

 כאשר שנשאל. שאלה לכל לציון ראויה
 בשאלה לין אמנון ח״ב גם אליו פנה
 שהתפקיד מבין ״אני בן־אלישר: לו ענה
 ואני נודניקים להיות זה עיתונאים של

 בשום אני אבל באהבה, זה את מקבל
פולי של נידנודים לסבול מוכן לא אופן

טיקאים.״
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המצ הקטעים את בטלוויזיה ראו רבים
 ורעיית האורח הנשיא צולמו שבהם חיקים

 סאדאת כאשר קציר, נינה המארח הנשיא
 רק אולם בירושלים. בבית־הנשיא ביקר

 את ראו הכנסת ישיבת מאורחי מעטים
 באותה קציר נינה של הפרטית ההצגה
 ביציע ישבה הראשונה הגברת ישיבה.

 כשמאחוריה המדינה נשיא של המייוחד
 ש* לישכתו ראש :נשים שתי יושבות

 ממד ואחת מן חיה הכנסת יושב־ראש
 דקות עשר במשך הקשיבה קציר כירותיה.

ל החלה כך ואחר סאדאת של לנאומו
 שונים חפצים הוציאה היא השתעמם.

 המעקה על בסדר אותם סידרה מתיקה,
 כל את שהחזירה לאחר להסתרק. והחלה

 את ויצאה ממקומה קמה לתיקה החפצים
בעקבותיה. ממהרת כשהמזכירה האולם,

 קציר הגברת חזרה דקות עשרים כעבור
 הורידה היא חדש. עיסוק לעצמה ומצאה

 כחמש מחדש אותה ולבשה מעילה את
ה־ פרשת שהסתיימה לאחר פעמים. שש




