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מזרחי כרמל
יעקכ חכחן לצימ רא׳*ת מיקב•

ה לד בל שבגין בך ונד מתלוננת גו את קי
ם ם נובל, פר ס במקו ר אוסקר פ

 ראש־ דובר כשנשאל 8
 (״נקדי״) שלמה הממשלה,

 מנחם יעשה. מה נקדימון,
 בסך הנובל, פרס בכספי כנין

 בלצון: השיב דולר, אלף 80
 תל־ לקרן אותם יעביר ״הוא
חי,״
ש רא של אחר דובר 8

כי סיפר פתיר, דן הממשלה,
 ההודעה את בגין קיבל צד
 היתד, ומה הפרס, קבלת על

 ה־ ״בשעות הראשונה. תגובתו
אמר השישי היום של צהריים

 ׳נודע כי לראש־הממשלה תי
 כימעט כי שלי, ממקורות לי

 אד־ ואנודר הוא כי בטוח
 סמוך בפרס. יזכו סאדאת

 התקשרה בערב שש לשעה
ב שגרירתנו טלפונית עימי

 פירסם כי לי והודיעה אוסלו,
ה חתני הם וסאדאת שבגין
 לראש־ה־ מיד טילפנתי פרם.

 כך. על לו וסיפרתי ממשלה
 אז 'נו, :היתה שלו התגובה

צדקת/״ אתה
 שערכה בשיחת־טלפון 8

גול לשעבר, ראש־הממשלה
 יושב־ראש עם מאיר, דה

י שיט ח״כ העבודה, מיפלגת
ב השישי ביום פרם עץ

 גם כמובן השניים דיברו לילה,
ב בגין מנחם של זכייתו על

גול כך על אמרה נובל. פרס
ש רואה ״אני במרירות: דה,
 שלי ההצעה את קיבלו לא הם

האוס־ פרס את לבגין לתת

שלמי הצלם ק, הירו תי ף צלם הוו ם־ליי ס הצליח בארץ, הטיי ם לתפו קו  מ
1 1 ת הראשונה בשורה 1111 ■11! 1 1 ב סי מ ם ב אי תונ תה העי שלה, ערך שאו ש״הממ ם רא ח מנ

צאי בגין, ה, השבת במו תו לרגל האחרונ כיי ת לשלום. נובל בפרס ז א שרובינגר למרו שפחה ידיד הו  מי
א בגין, של מו לא הו ן אל הוז י י ת, ו ת לצלם כדי הבי חח בגין א שו ת, עם בטלפון מ א אד ס  ובכבוד אל־
ה שכת צלם זכה ז ת לי תונו ת, העי תי של מ מ סה רובינגר סער. יעקוב ה שה לשלוח ני  בגין, לעליזה פתק־בק

ת ד באמצעו ח מין כדי משומרי־הראש, א תו שתז ת, לתוך או שלה של שומרי־הראש אך הבי ש־הממ  רא
ת להעביר סירבו ת הפתק, א א רובינגר דויד- כי שידעו למרו שי ידיד הו שת של אי שלה. א ראש־הממ

קאו.״
ש מסיבודהעיתונאים 8)

 במוצאי-השבת בגין מנחם ערך
 הפרס קבלת לכבוד האחרונה

 ומילבד חגיגיות, נטולת היתד,
ש ראש־הממשלה, של נכדיו

 כל היו ושמחים, עליזים היו
ה חמורי־סבר. הנוכחים שאר
 צלם־הטל- היה מכולם עצוב
אריה יו־פי־איי, של וויזיה

 שמיהר רוזנפלד, (״רחי״)
להס כדי במכוניתו מתל־אביב

וב למסיבת־העיתונאים, פיק
 מישטר־ רדאר אותו תפס דרך

 של במהירות דוהר כשהוא תי
לשעה. קילומטרים 130
 ראש־הממ־ של פליאתו 8!

 שהאמריקאים כך, על שלה
על הממשלה מהחלטת הופתעו

המע בגדה היישובים עיבוי
 חזר שלטענתו למרות רבית,

 לעשות הכוונה את והשמיע
 ג׳ימי הנשיא באוזני זאת

 לפיזמונאי הזכירה קארטר,
ה הסיפור את מנוסי דידי

אותו כמו נוהג ״בגין : בא
 אומר אני אם :שהצהיר יהודי
 לא אני אז — משלם לא שאני

 שאני אומר אני ואם משלם.
אמרתי..״ אז — משלם כן
 שר- של האישי עוזרו 8!

 רוכינשטיין, אלי החוץ,
וב־ בשבהים בעבר זכה כבר

 המופלג זיכרונו בשל מחמאות
 בוועידת עתה, וכושר־עבודתו.

רובינ זוכה שוב וושינגטון,
■ה כללית. בהתפעלות שטיין

 בדיונים המשתתפים ישראלים
המצ אבל לכך, התרגלו כבר
מת עדיין והאמריקאים רים

 המשותפות בישיבות בו בוננים
 כשהוא למשל, בהשתוממות,

 באנג^ םהנאמרי לדבריםמאזין__
 ר,אחת-בידו אותם ליתל״רושם

נו השניה ידו בעוד בעברית
 כדי מיסמכים, בערימת ברת

מיסמך בו־זמינית ממנה לשלוף

ת הופיעבגין מנחם ב סי מ ם ל אי תונ מ בחברת העי ח
ם נכדיו, שת ה ם, מבנו נכדיו ביני  שחזר אד

ת שעבר בשבוע שהו ם בחוץ־לארץ. רבות שנים בת מ  כל״כך לא הנכדי
שתתף רצו שהוא נראה ובגין סבא, של בהצגה לה ם מושך כ ת  או

ם. לעבר אי תונ ם עמדו לבסוף העי לדי שקט הי י• מ בנא בגין ליד ב

ת לבאי הפתעהרובינשטיין אותור ב סי העי מ
ם אי ה בגין של תונ ת הי

ש הפסנתרן שטיין, ארתור הקשי ת שליווה רובינ שלה, א ש״הממ  רא
חד שתו עם י ה הצעירה א א הנ ם. עבר אל ו אי תונ שטיין העי  רובינ
ף, עמד קו ש, ז ד שנאם בעת בגין ליד כבחרדת־קוד חי הי כף. לו שמחא ו
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