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 מישפטן דיין את בגין מכנה מדוע

דורזן לפרופסור ידלין אשד בין ההבדל ומה
 שעבר הראשון ביום ■1

 ראיון להתקיים צריך היה
 מג״ ראש־הממשלה של מיוחד

הטל שדרנית עם בגין חם
 המפורסמת האמריקאית וויזיה

 הראיון וולטרס. ברכרה
 באמצעות להתבצע צריך היה

נמ כשבגין דו־סיטרי, לוויין
בקלי ווולטרס בירושלים צא

 זה את זה רואים והם פורניה,
 מחלתו בגלל מסכים. פני על
 ביום עוד הודיעו בגין, של

 לא הראיון כי לוולטרם הששי
לבי בגין חזר כאשר יתבצע.

 זר מצא הוא מבית־החולים תו
מב בלוויית אדומות שושנים

הח לו המאהל מוולטרם, רק
 הראשון הדבר מהירה. למה

 מ־ שובו לאחר עשה, שבגין
 ל- להחזיר היה בית־החולים,

 הודה הוא שבו מברק וולטס
 שבוטל הראיון כי והבטיח לה

בהקדם. יתקיים

ל מרותק ששכב בעת 91
ה ראש נמנע בבית, מיטתו

 מלבד אורחים, לקבל ממשלה
והק הכלל, מן יוצאים כמה
 קריאת למנוחה, זמנו את דיש

ממו טלפון ושיחות עתונים
 אותו ביקר זאת בכל שכות.

 שבא דיין, משה שר-החוץ
 של צאתו ערב ממנו להיפרד

 כשהגיע לוואשינגטון. דיין
 שר־הבטחון גם יותר מאוחר

 בגין, של לביתו ווייצמן עזר
 בא הוא מה לשם נשאל הוא

 לדיין ״רק בבדיחות: והשיב
מבגין?״ להיפרד מותר

 במד משיחותיו באחת 9'
 ראש־הממש- כינה נון־הכנסת

 שר־החוץ את בגין מנחם לה
 מישפ- בתואר דיין משה

 התמיהה במבטי כשנתקל טן.
 בגין: הסביר השומעים של

 לאמר מתחיל דיין ״כאשר
 אפשר אי פעם אף מישפט,

אותו.״ יסיים הוא איך לדעת

היש המישלחת חברי 91
 מוסיפים לקמם־דייוויד ראלית
ה לגירסאות משלהם פירוש
 להחלפתו הסיבות על שונות

 עכד־ המצרי שר־ד,מלחמה של
ומי אל־גאמסי, אל־ראני

 נשיא־מצריים של כיועצו נויו
לדב אל־סאדאת. אנוור

גאט־ היה המישלחת חברי רי

 לסגן- יאה לא כי לו הסביר
 האיש להיות ראש־הממשלה

 וכי במישלחת, שניים מספר
 ידין של הרשמי מעמדו בעוד
 שר־החוץ של מזה גבוה בארץ
 שמעמדו ייתכן לא דיין, משה

 של מזה נחות יהיה ידין של
בוושינגטון. דיין
 הצהרון של הסקופ 9!

 החשאית נסיעתו על מעריב,
 לאר- יומיים למשך ידין של

ב רק התגלה צות־הברית,
מנ הפסל כי התברר מקרה.

 באותו נסע קדישמן שה
 ידין. נסע שבו אל־על מטוס

מע כלל בדרך אשר קדישמן,
 למחלקה־ד,ראשונה אותו לים

 על התפלא על, באל־ בטיסותיו
 במח- לשבת נאלץ שהפעם כך

 על וכשהתלונן לקת־התיירים,
הסבי היא הדיילת בפני כך
 המחלקה- כי לתומה לו רה

 שידין מפני נסגרה הראשונה
 בגפו. להיות וביקש בה נוסע

 כן גם כך, על סיפר קדישמן
 והלה מעריב, לכתב לתומו,

סקופ. בידיו נפל כי הבין

 האחרון החמישי ביום 9!
מ שיצא לאחר ידיו, !נשאל

ה ידי על הממשלה, ישיבת
הטלוויזיה של הצבאי כתב

 את מציף מאגודת־ישראל, חבר״הכנסת
 בתי״הבלא תנאי לבדיקת ועדת״הכנסת

 על מוות עונש לקבוע גרוס מציע אלה בתזכירים רבים. בתזכירים
 על שנדונו לאסירים עבודת״פרך מחנות ולהקים חמורות עבירות
 לפנק שלא גרוס מציע במחנות״עבודת״הפרך יותר. קלות עבירות

 הפריעו לא אלה תזכירים למזונם. שנוגע במה גם האסירים, את
גלוייה. בהנאה לאכול הכנסת של האחרונה בישיבה גרוס לח״ב

ושר״חטיסחר־והתע־ הרמטכ״ל שהיה מי ך
ובמי מושבע, סוסים בחובב ידוע שייה, *■ # 1^ 11 11

 ברמת״גן. בפארק״הלאומי לרכיבה בשבוע רבות שעות שמקדיש
 הביא שאליה בסביון שנערכה בסוסיאדה גם בר־לב השתתף לאחרונה

 שי כבר יודע בר״לב לדברי זוהר. בתו של בנה שי, נכדו את
פרש. של מזהיר עתיד לו וצפוי הסוסים, על היטב לרכב 4ה״ בן

ה ״כאשר ראלי: סיפר מו.
 אני בוטרוס, לי קורא נשיא
כא ממני. מרוצה שהוא יודע
 שהוא פיטר, לי קורא הוא שר

 לאנגלית, שלי השם תירגום
עלי.״ כועס שהוא יודע אני
 מדוע התברר עתה רק 9!

 סגן־ראש־הממ- לפתע הסכים
 על לוותר ידין ייגאל שלה

 כחבר לוושינגטון הנסיעה
מצ עם המשא־ומתן מישלחת

ידין של מעוזריו אחד ריים.

 שהותו כל משך מודאג סי
בריאו ממצב בארצות־הברית

 חולה שהיא אשתו, של תה
 תפקיד ביקש ולדעתם מאוד,

 זמן יותר להקדיש כדי יותר קל
לאשתו.

 מה־ ישראלים אותם 91
היח במערכת נזכרו מישלחת

ה בפועל שר-החוץ בין סים
 כוטרוס סאדאת, של חדש

 ש- כפי סאדאת, לבין ראלי
עצ ראלי בפניהם אותם תאר

לממ יש אם ניר, עמירם
 למילחמה בנוגע אדום קו שלה

בהתחכ השיב ידין בלבנון.
 עיור שהם אנשים ״יש מות:

 ידין של ידידיו רי־צבעים.״
 יודעים הטלוויזיה צופי מקרב

 עיוור־צב־ הוא עצמו ידין כי
זאת. להסתיר ומנסה עים,

 כי נזכרו ידידים אותם 9!
באי ידין של מטיוליו באחד
 הוא אחדות, שנים לפני רופה,
 חלק עבר שבה מכונית שכר
 ארצות באותן מהיבשת. ניכר

 האדום התנועה רמזור שבהן
הרמזו שני מבין העליון הוא
 נהג התחתון, הוא והירוק רים,
ל כשהגיע אולם כשורה. ידין

 הרמזורים סדר היה שבה ספרד,
 והתחתון ירוק העליון הפוך,
 הבחין שלא ידין, היה אדום,

 כשה־ פעם בכל נוסע בצבעים,
לעצור. סימן רמזור

 שר־הדתות כששמע 9!
 כל כי אנז־חצירא אהרון

 מיפי ביניהן מהמיפלגות, אחת
ל דורש המפד״ל, שלו, לגתו
ל למישלחת שלה נציג צרף

 המיש- את ולהפוד וושינגטון,
 למישלחת למשא-ומתן לחת

״אני אמר: הוא מיפלגתית,
 גם שיקחו בתנאי לכך מסכים

כ ביטון צ׳ארלי כח״ את
הפנתרים־השחורים.״ נציג

 המאראתוני הדיון לאחר 9!
הס על הממונה ניגש בכנסת

 שובל, זלמן כח״ החוץ, ברת
 ראש- ישבו שלידו השולחן אל

 ואמר עליזה ואשתו הממשלה
 כמה יודעים לא ״אתם להם:
השבו בשלושת עבדתי קשה
 את הכנתי האחרונים. עות

 באר- שלנו ההסברה תשתית
 כישלון לקראת צות־הברית

 על כעס אשר בגין, השיחות.״
בהצב הימנעותו בגלל שובל

ש הוא, ״המזל :לו השיב עה,
ל התשתית את הכנו אנחנו

 ועזב הסמיק שובל הצלחה.״
השולחן. את
צפו בלתי למחמאות 9:
 הפורש שר־התעשיה זכה יות

ה חבר מפי הורכיץ יגאל
 ח״כ המערך איש אופוזיציה,

 :אמוראי אמר אמוראי. עדי
 היה ויכול השתדל, ״הורביץ
 האוצר שר אבל להצליח,
לו.״ נתן לא איליו־ שמחה

במש מסביר אמוראי 91
 הכלכלי המצב את אחד פט

הלכו המהפך ״לאחר בארץ:
 את הצמידו לבנק, היהודים כל

ע כולם והיום שלהם, הכסף
 אי- העתיד את אבל שירים.
 ארליך כי להצמיד אפשר
אותו.״ מישכן
 של הראיונות בערב 91
 אגמון (״יענקל׳ה״) יעקב

 יושב־ הופיעו רוח ומצב בירה
ה קופת־חוליס, הנהלת ראש

 והזמר דורון, משה פרופסור
 הזכיר חיטמן חיטמן. עוזי

 האחרונה בפעם כי לאגמון
 היה בתוכניתו, הופיע שהוא

ש ידלין, אשר המרואיין
 קו־ הנהלת יושנדראש אז היה

להר מיהר אגמון פת־חולים.
 ״זה לו: ואמר דורון את גיע
 כולם לא שיטה. של עניין לא

מ שאני אחרי לכלא נכנסים
אותם.״ ראיין

 ביום ערך אגמון אגב, 91
 של תכנית האחרון הראשון

 מעש־ בכלא רוח ומצב בירה
המ היו כמינהגו, שלא יהו.

 האסירים אגמון של רואיינים
מ אורחים ולא המקום, אנשי
 אגמון נשאל כאשר בחוץ.
מ מרואיינים הביא לא מדוע

הצ- ״לא השיב: לכלא חוץ
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