
 שנמשו אחו׳
השתנו שבועיים

 נאונן מצנו
 הדוגת׳,
השתחוו

 בגין מנחם
מבית־החורים

 אחיות, ושמונה רופאים ששה הרפואי'כולו,
 בדבר רק עסקו האחרונים בשבועיים אשר
 התכנסו הם בראש־הממשלה. טיפול :אחד
 לרגל הפתעה מסיבת לבגין לערוך כדי

 משקה בקבוקי היו השולחן על יום־הולדתו.
רגילה, האחת יום־הולדת: עוגות ושתי

 באמת הוא אם דכדוק אתם ף*
-■ /  ב־ האחים אחד שאל משתחרר?״ /

 הצלמ-ם קבוצת את הדסה בית־החולים
 בית-החולים של הכניסה באולם שעמדו

 מאוכזב?״ ״אתה וציודם. מצלמותיהם על
 את פתיר, דן ראש־הממשלה, דובר שאל
לבגין. כעדין הידוע העיתונאים, אחד

 בית־החולים את שאפפה החג, אווירת
 ראש־הממשלה, של שיחרורו לקראת הדסה
 שהתארך ככל ליצנית, לאווירה הפכה
העיתו עשרות מחדרו. ירד לא בגין הזמן.
 מאולתרת עיתונאים למסיבת שהוזמנו נאים,
 בבוקר, תשע בשעה הבריא!״ בגין ״עם

 נקפו כשהדקות סבלנותם, את קצת איבדו
ירד. לא ובגין
 בקומה בחדרו בגין היה שעה אותה כל

 ביתו שהיה בית־החולים, של הששית
 בשעה התעורר הוא האחרונים. הימים 15ב־

 נכנסה עליזה אשתו כאשר בבוקר, שמונה
בו ארוחת שהביאה אחות, בלוויית לחדר

שהם כפי או המיוחדים, החרסינה בכלי קר

 אחרי גולדה,״ ״כלי בבית־החולים, נקראים
 היא כאשר מאיר לגולדה במיוחד שנרכשו
בבית־החולים. אושפזה

 בגין התעקש עליזה, של מחאותיה למרות
 היום, אותו של עיתוני־הבוקר את לקרוא

 ראש על־ידי לו שהובאו אחדים ומיסמכים
קדישאי. יחיאל לישכתו,

 מסיבת
הפתעה

ו לבוש בגין כבר היה תשע שעה ף*
 קי־ נירה האחות נכנסה לחדרו מגולח. יי

פרו של לחדרו להיכנס ממנו וביקשה דר
ה בראש שעמד מי לביא, סילוואן פסור
בבגין. שטיפל צוות

 לא שהרופאים הראשונה הפעם זו היתה
 אליהם. לבוא נדרש הוא אלא בגין אל באו

 אותה, היסה בגין אך למחות, ניסתה עליזה
הצוות התרכז שם לחדר. פנו ושניהם

מחסום על לטפס שנאלצה בית־החוליס מאחיות אחת 11 !11^ 11
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בבירה. בית־החוליס של הראשיים המעברים את תמימות שעתיים למשך סגרו הביטחון !
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