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יעקב וזנרון דזניוין ראשו! תיקני

ם. ארוחת את קיצר נבון יצחק הד״ צ וייצמן עזר ה
ת חזר א ומאיר שר־הביטחון להיו תה כהנ לחיים ש

הרצוג, חיים באו״ם ישראל
פר בבנק לארץ. חוזר שהוא

ממו פקידה הכסף את לו טה
כש אותו, וברכה מצרי, צא

 לפגוש נוסע שהוא לה אמר
 אמוראי שלה. הנשיא את

 מארצות־הברית אז עמו הביא
המצ ההמנון של התווים את
 ל, שנתן מצריים ודגלונים רי

ש לו התברר בלוד הרצוג.
 על המנצח גרציאגי, יצחק

ה את הקליט צה״ל תיזמורת
 שניגנה ומה מהרדיו, המנון
 שו־ היה לא התיזמורת לבסוף

שהב־א. בתווים, מהרשום נמה

0  נרגשים היו הרדיו כתבי 1
 של מותו על בשידורים ביותר

 בקול־ישר־ כשרואיין סאדאת.
 אותו הציג וייצמן, עזר אל

 עזר כ״שר־הביטחון הכתב
 על צה״ל בגלי כשרווח וייצמך.

 אדרי הזה העולם שעורך כך
 הראשונים בין היה אכנרי

לה המצרית לשגרירות שבאו
 הגדיר תנחומיהם, את ביע

 אב־ אורי כ״ח״כ הכתב אותו
נרי״.

0  שעזב על שהצטער מי 1
 העורך היה צה״ל גלי את

ה מבזקי של הקודם והמגיש
בי התחנה, של חדשות  צ
 במיסדרון בהיותו רימון.

 לעברו קרא מישרד־התיירות,
 :המשרד דובר גידרון מיכה
 נורה.״ שסאדאת ברדיו ״אמרו
 את פתח לחדרו, רץ רימון

 והאזין גלי־צה״ל על המקלט
 התחנה. של החייט לשידורים

 הדרמטי הצהריים אחר במהלך
 את ועודי לתחנה התקשר הוא

המערכת. אנשי
 גרם סאדאת של מותו י 8

ש מתוכננת פגישה לביטול
 במיש־ להתקיים צריכה היתר■

 נסיעתו בנושא רד־התיירות,
 אברהם שר-התיירות של

החו בסוף למצריים, שריר
 שעמדה מצריים״, ״ועדת דש,
 לא בביקור, הקשור בכל לדון

 אלא נותר לא לשריר נפגשה.
תנחומים. מיברק לשלוח

ל השידור רשות מנכ״ל 0
 נזכר ליכני, יצחק שעבר,

שה לפגי אחדים ששבועות
כוונ על הודיע המצרי נשיא

 לירושלים, לביקור לבוא תו
מע מנהל אז שהיה מי הציע
וה התחנה של הספורט רכת

המיוח־ האירועים על אחראי

 יצחק המדינה נשיא 01
 שבו ביום בביתו, אירח נכון
 אנווד מצריים נשיא נרצח

ת, א ד א ס ־ ל ה יושבי את א
 של והנוכחי הקודמים ראש
ה של והביטחון החוץ ועדת

 עם סעדו הנשיא בדירת כנסת.
 ארנם, משה ה״כ נבון

 הכהן, ודויד צדוק חיים
דו הודיע הארוחה כדי ותוך

ה על לסועדים הנשיא בר
ב ששודרה הדרמטית ידיעה
 נושאי קוצרה, הארוחה רדיו:

 מלבד ונבון שונו, השיחה
 בקשר עמד לרדיו, האזנה
 ועם ראש־הממשלה עם ישיר

מישרד־החוץ.

 הבודדים בין היה נבון 01
 לראש־ לדווח היה שיכול

 על כנין מנחם הממשלה
 סאדאת. של יורשו של אופיו

 הוא במצריים, נבון כשביקר
ולשי צהריים לארוחת נפגש

ה סגן עם שעתיים של חה
בשי מוכרק. חופני נשיא

גילה בערבית, שהתנהלה חה,

נתקב אל־סאדאת, אנוור
העיתו במיזנון באי-אמון לה

 בת״א. בבית־סוקולוב נאים
הידי על וסיפר נכנם מישהו

 הידיעות סוכנות שדיווחה עה
 שאל: אחר ומישהו רוייטר,
 כעבור ?״ התחיה או ״רוייטר

 נצמדו כשהעיתונאים דקות,
 למקום, שהובאו לטרנזיסטורים

יותר. צחק לא איש

 התכנסה השלישי ביום 01
 כשהגיעה שינוי, תנועת צמרת

בישי ההתנקשות. על הידיעה
ה נאומו שאחרי נזכרו, בה

 בכנסת, סאדאת של היסטורי
 מנהיג אז שהיה מי הסתובב

 ידין, ייגאל הפרופסור ד״ש,
 הסחה תרגיל שזהו בתחושה

מא אינו שהוא ורמז ברור,
ב למחרת, העסק. בכל מין

 כל קיבלו בוקר, לפנות חמש
 בהיל טלפון ד״ש של הח״כים
 להם שהודיע ידין, של מעוזרו

 ידין דחופה. סיעה ישיבת על
ארו שאכל ואמר לישיבה בא
והוא סאדאת עם ערב חת

רו המצרי שהנשיא משוכנע
בשלום. צה

ה פרח, יחודה ח״כ 01
שי בהכנת אלה בימים עוסק

ער ללומדי חדישה לימוד טת
 הידיעה את שמע בארץ, בית
 ״אני בביתו. ההתנקשות על

 יימשך, השלום שתהליך מקווה
 בארץ הערבית לומדי ומיספר
הגיב. יגדל,״

אמו עדי המערך ח״כ 01
 מיפלגת בבית המתין ראי

 לעוזי בתל-אביב העבודה
 ההסברה ממחלקת שמעוני,

 בענייני לדיון המיפלגה, של
 בא שמעוני כלכלית. הסברה
 ברדיו. ששמע מה את וסיפר
 לא ההסברתית שהשיחה מובן

התקיימה.

 שבנובמבר נזכר אמוראי 01
נו כאשר באו״ם, היה 1977

ל לבוא מתכוון שסאדאת דע
 את לבטל מיהר הוא ירושלים.

והו בנידיורק, פגישותיו כל
שגריר אז שהיה למי דיע

לנדאו, אלי האישי, ביועצו מלווה לקאהיר השבוע כשיצא לנמל״התעופה באשוו! אריק
צדדית, מכניסה לשדה בא שרון אותו• שהקיפו העיתונאים עם לדבר וסירב

 סאדאת. לרצח תגובתו את וביקשו המגודר לשטח חדרו העיתונאים אך לשאלות, מלענות להימנע כדי
ראש־חממשלה. של לעלייתו עד המטוס כבש ליד להמתין נאלץ אן למטוס, מיהר שרון

 פתוח אדם יושב שלפניו נבון
ו מרתק שיחה איש ולבבי,

היכ מתקדמים. רעיונות בעל
 מוברק, עם נבון של רותו
האינפור ממקורות אחד היתד,
 ראש של החשובים מציה

השלי יום במוצאי הממשלה,
האחרון. שי

 מנחם ראש־הממשלה 0
 למכוניתו, בדרכו היה בגין

ההת על הידיעה את כששמע
 יצא הוא בסאדאת. נקשות
 עס בקשר עמד ומשם לביתו

ץ אריק שר־הביטחון ר  ש
 האמריקאית, השגרירות ועם

 150 אל לצאת בתוקף וסירב
 בפתח לו שהמתינו העיתונאים

 נשיא שסגן ששמע עד ביתו,
 הודיע מוברק חוסני מצריים
סאדאת. מות על רשמית

 ששמע פעיל, מאיר 0!
ש אמר ברדיו, 'הידיעה את

מהקואלי חושש הוא עכשיו
להי שעלולה האפשרית ציה

 וה־ מלוב הקיצוניים בין ווצר
 מתנועת היהודים לאומנים

בארץ. תחיה ה

 ההתנקשות על הידיעה 01
המצרי, הנשיא של בחייו

 האחרון בביקורן שלן כמלווח ששימשה בגין, מנחם ראש״חממשלה, של בתומ׳ חסיה
האחרון, השישי ביום ממנו להיפרד באה עליזה, אשתו במקום בוושינגטון,

הנשיא להלוויית והפנים החוץ הביטחון, שרי את גם שכללה הישראלית המישלחת בראש כשיצא
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