
 סס בישראל, אחצות־הבריוז שגרירהמזינה מנכ׳־ל
 יושב־ראש של ידו את לוחץ לואיס,

 לואים ביניהם. מפריד שורות שתי .כשנורחק סבידור, מנחם הכנסת,
 משום להיכנס, לו להניח סירבו שבפתח אחרי עיקבותיו, על ושב כמעס

הראשונה. לשורה לואים עבר לחיצת־היד אחרי מלא. היה שהאולם

דיין, יעל עם מתנשק בגין מנחם ת1|1ר,1י|1 *י1 ■1 י 1111 לחצה יעל מהבימה. שירד אחרי 11111 1.1 # 111/ 1111
בו 'אחזה השנייה ובידה ידו את >  עליו להקל כדי פניו, אל והתקרבה '

צאו ורחל יעל הנשיקה. את באו.וי ידיים. לחצו ולא שונים מכיוונים .

ך \1ך הננבו־ מיפלגת יושב־ראש 1ך11*1 ך נ
ו11!• ממהר פרם, שימעון דה, 11111!■ \

השורה — המכובדים בשורת מקומו את לתפוס

 ניגשו ורבים הראשונים, בין נכנס פרס הראשונה.
 ראש־הממשלח, נכנס כאשר ידיו. את ללחוץ אליו
פרס. של יידו את לא אך רבות, ידיים לחץ הוא

לחי סטיות
דיין, של מנתו

 של בן־דודו הורביץ, יגאל
אל־ עם .מתחבק דיין, משה

היא לאולם רחל נכנסה כאשר רחל.

 הראשונה, השורה יושבי עם והתנשקה התחבקה
 את ללחוץ ,כדי ותמתין פרס קם להורביץ, וכשהגיעה

לפרס. סוטר הוא כאילו נראה ידו שהניף הורביץ ידה.

ישיבה. מקום שחיפש עיתונאי חייך
 בגדיו, במיטב הלבוש הקהל,

 דלת־ אחר. למשהו כנראה ציפה
 כמו היתה המוסיאון לחצר היציאה
 מהאורחים וכמה פתוחה, תמיד,
ל יצאו הרגל, מתוך בה עברו
 הרמת אין אם לבדוק חצר

חב באירועים שנהוג כפי כוסית,
היתה. לא הפעם במוסיאון. רתיים

 ראש־הממשלה, השלישי, הנואם
ל מושבו ממקום רב בקושי צעד
את שפתח עד דוכן־הנואמים• עבר

■י■ צ*ד־מוז --------
ת ׳ ענ ט ס ו ג ר ס

 דקות, כמה עברו מדבר, והחל פיו
ש מחשש נשמתו את עצר והקהל
 לומר מסוגל יהיה לא בגין מנחם
ש אגשי־הביטחון אחת. מילה ולוא

 בליברליות נהגו בגין את הקיפו
 ונתנו צלמי־העיתונות, כלפי רבה
מק ולצלמו אליו להתקרב להם
 אף הוא הטקס. כל במשך רוב
 נכנם כאשר במחיאות־כפיים זכה

מקלו. על מדדה לאולם,
 רפי״סט . ביידיש אמר ביציאה

דיב הם ״מה :לחברו אחד קשיש
 כאן! חסר היה משה בכלל? רו

 אצלו מדבר, שהוא מה ידע הוא
הכל.״ להבין אפשר היה

ז־ף1^ מארחת
כולם. עם להידחק נאלצה היא סה
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