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 בניי לחניון הרכב כניסת את המאפשר
 מע! את מנע במחסום שהוצב שוטר האומה.
 ארצות־הסע רגל התנוסס שעליו הרכב.
 לב לצעוד והחל מהמכונית יצא לואיס

 מישר! קצין הארון. הוצב שבה לרחבה
 לריכנ לואיס את החזיר בכך שהבחין צבאית

 כשראו שנדהמה סאלי, אשתו המתינה שם
 , במחסום. פניה את מקבל אינו שאיש

 להג התחילו בבוקר 10 לשעה סמוך
 מישל ועובדי צה״ל אלופי הח״כים,

 שותק׳ ניצבו, זה לצד זה החקלאות.
 פג ארליר, של סגניו שני מתלחשים,

 ח? שם היו דקל. ומיכאל גרופר (״פייסי")
 שהו יניב, נפתלי מישרד״החקלאות

אר ארליך של עוזרו המישרד, מוותיקי

 בשעת שהוצב הארון, פני על עברו
 האומה. בנייני ברחבת מוקדמת בוקר

 עשירית על עלו שלא מכובדים,
 והמתינו טיפין טיפין באו המוזמנים,

 מסע ליציאת עד המיבנה לגג מתחת
לתל־אביב. ההלווייה
 כבוד לחלוק שבא הליברלים ראשון

 איגוד יושב־ראש היה לארליך אחרון
 רנר צבי ח״כ הליברלים, העובדים
 בעוזרים מלווה היה הוא הקשיש.
 שנראו למקורבים הזמנות שחילקו
 משה לשעבר, העבודה ח״כ בשטח.
 סער בטוביה הארון ליד פגש ברעם.

 נראה לא יצחק, בעלה, נבון. ובאופירה
 חלף שביט (״בומה״) אברהם שם.

נעזר כשהוא הארון. פני על במהירות

הדוו״ה1ו
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 אבי כשהבן בת״שבע, בתה כתפי על ראשה את נה
הקבר. אל המורדת אביו בגופת מתבונן (מימין)

 בחלקת נקבר ושר״החקלאות סגן־ראש״הממשלה
 במקום בנחלת״יצחק, בבית־הקברות קנוייה קבר

 ברכבו מירושלים באו בני״המישפחה לגישה. הקשה
הקבורה. למקום עד הארון אחרי וצעדו הנפטר של

 לשעבר, המדינה מבקר בא במקל,
 הצבאי מזכירו וכמוהו נבנאצל, יצחק

 אפרים ראש־הממשלה, של לשעבר
פורן. (״פרויקה״)
 שכח לואיס סם האמריקאי השגריר

התג את מכוניתו חלון על לשים כנראה

 א - והרודה נשלח! הזמנות 3000
למג* הזמו את ניצלו הם הגיעו-וגם

111* ¥1\  איטר הרב לתל״אביב, הראשיים הרבנים שני 1ך1ך |
#11 □ ^ / (מאחוריו) לוי חיים והרב (משמאל) פרנקל 11[

 אחרים מוזמנים ארליך. נקבר שבו למקום להגיע כדי מצבות על מטפסים
השר. קבורת את לראות להיטיב כדי מצבות על הזמן כל עמדו

 הפכו בירושלים האומה נייני ^
 במדינה ביותר השמור *■למקום

 המטה כל האחרון. השלישי יום בבוקר
 לאחרון ועד מהמפכ״ל הארצי.

 הדרומי, המחוז אנשי שם, היו השוטרים
 חיילות באזרחי, בלבוש שוטרים
 וגורליות צבאית מישטרה אנשי חיב״ה.

 קידמי. פיקוד חדר הוקס בשטח. סבבו
 מיש־ מחסומי לתנועה. נסגר האיזור

 רחבת ואת הבניין את הקיפו טרה.
 ניידות הצלה, רכב אמבולנסים, החנייה.

בשטח. ניצבו ואוטובוסים
 היה הגדול המופעים לבניין בכניסה

 ארון מוגבה מישטח גבי על מונח
 עמד לצידו הלאום. בדגל מכוסה

שהת איש ארבעה בן מישמר־כבוד
 צבא, אנשי ושני לסירוגין חלפו

לומר פסקו שלא הצבאית, מהרבנות
■ 36 ־־ ■ ■ !

 ח׳׳כ נוע ללא עמד הארון בצד תהילים.
ויינשטיין. אריאל הליברלים

 שלחה שהיא הודיעה הממשלה
 למוזמנים הזמנות אלפים שלושת

 לחלוק שהתבקשו בלבד, מכובדים
 לסגן־ראש־הממשלה אחרון כבוד

 הוקצה ארליך. שימחה ושר־החקלאות
 לכלי למכובדים, מיוחד שטח

 להסיע אמור שהיה ולרכב התיקשורת
 יצחק בנחלת לבית־הקברות כולם את

 ארליך אמור היה שם שבתל־אביב,
להיקבר.
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 מוגזמת. היתה ההמולה ךא
ירושלמים של בודדות עשרות

בז
 הונח שם בירושלים, לבנייני״האומה בכניסה שנערך לארליך, ההשכבה

 לומר כדי קטנה לבימה עלה ואחר־כך המישפחה לצד עמד בגין הארון.
 גרופר (״פייסי״) פסח סגן״שר״החקלאות משמאל: לסגנו. פרידה מילות

 ארליך של מזכירתו שמאל, בצד מלפניו, הכנסת. קצין על־ידי מוסתר
גרופר. פסח של אשתו רות, משמאל, ומאחוריה, בר״לב דפנה
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