
פוי הפריח ה בפניו שגרמה להסתגרותו בביתו ר שטיפול חדיש הביא לרי ראש הממשלה לשעבר התגלח, לאח
#את גגי גרון וגד גקר, כתבי ,,ידיעות אחרונות"
אמש, בשעה 3.25, עשר רקות לאהר צאת השגת,
!נני( אורÎהבטחון מעל גדר הכגין שבקיץ הרחובות
ג.ל6ור ו88ולנםקי גירושלימ, מעונו של ראשÎהממשלח
ך&עגר, מנחם בגין. הדלת הראשית של הבניין גפונחה,
1מתוף הבית יצא מנהג בגין, מלווה עלÎיגי גגו, שתי

::ותי.Î וארב! נוטף. . _ , _ . |
1 לרגע זה המתין הצלם
;Îל סוכנות הצילומים ,,וום#
Îן"י למעלה ממאה ימים. י
:כל חתקופת הארוכה, בה
יסתגר בגין בביתו. המתין
Îצל8, שהוצב במקום מ,Î
#עמ מערכת י דיעות אח-
Îרונות", כדי לצלם את ה
איקו שרק אנשים ספורים

ולוויו של בגÎן רצו למ-Î4או אותו בתקחפה זו.
Îזאב, פנה אל הצלםגיע את הצילום. הבן, בניÎמין
ואמר 1 "טי אתת. מד, אתה

1 עושה כאן. אל תצלם". הוא
י ניסת לחסוט את דרכו של
הצלם, ובינתיים 8םעו בגי:
Îומלוויו לעבר מכונית .ש

Îהמתינה בסמוך
בגין, לבוש מעיל שתור
Îוחובש מגבעת, נכנס אל ח
מכונית, התיישב גמושב
הקדמי. הבת, לאת, התייש-
בה במושב האחורי, והמכר
Îנית יצאת לכיוון מעונו ח
Îחדש של ראש הממשלה ב
רחוב שלמה 0מת 1, שב-

שכונת יפהÎנוף, לא הרחק
מן המעון הקודם.

Îבצומת שדרות הרצל ו
רחוב יפהÎנוף, במקום בו
אירע בשבוע שעבר הפיגוע
הרצחני באוטובוס ,,אגד",
עצרה מכוניתו של בגין
לפני הרמזור. הצלם, שעקב
אחר המכונית, ביקש לנצל
אתנחתא זו לצילום, אך
בתו של בגין והנהג הסתי-
רו את £:Î.י של ראש הממ-
שלה לשעבר. בגין עצמו
Îחייך תיוך רחב, ונראה כ
אילו הוא נהנה מן הסיטו-

אציה הזו.
כמד, עשרות מטרים לפני
המעון ד-חדש שוב עצרה
Îמכוניתו של מר בגין, כ

Îשמכוניתו של הצלם נ

עקביתÎה. לפתע הגיחה
, נהוגה מכונית "סÎבארו'י
Îבידי בנימין זאב בגין. מ
Îניתי של בגין גשÎתוך מפ
Îמעה קרקאה: ,,בני, תת
תÎך אותו", ואכן, בנימין
זואב גגין חסם ברכבו את
דרכה של מכונית הצלם.
Îהגלם נטש את מכוניתי ו
עקב ברגל אחר מכÎניתו
של בגין, י&עצרד. בפתח

Îמעונו החדש
בגין יצא מן המכונית
Îנישעי, חי מחייך ויגולח ?
וור ורזיה במקצת, אך בסך
Îה?:ל נראה טייב ב"מים ימי
מזן, ולא ברור כלל מדÎע
Îביקשו להסתירו מעין ה

מצÎימה.
Îת למעבר בגין מÎההכנ Î

Îר''רת השרד של חאש ה
נמשכו נמיר, ימים, אך היס-ממשל*? לדירתו החדשה
ÎÎ>תרו בסוד גם מכמה גזג!ק
רביו ףאסילו מן המשטרה.
בשבועיים האחרונים
הגיע מדי יוס לביתו של
Îראש הממשלה פיזיוטרא
Î5יסט שטיפל גבגין כדי ל
התייר לו את כושר התני-
עה. ב*וס ראשון שעבר נק-
רא אליו מומתת העור ה-
ירושל&י, פרו6ס,יד יעקב
Î,שסקין, לפי בקשת רופאו
הפרטי של בגין, פרופסור
גיטסמן. קרופסור שסקין
Î7 ני&ח טיפול -חדש. כדי
סלק את ה6ריחזן 00ניו של
בגין — שÎיתת העילה ה-
רש.מÎת להסתגרות1" הגלגיי*
Îשבת ש7 ראש ההמשלה ל
ÎÎששבד. התגובה לטי0י7 ה
תה חיובית, ותוך כמה ימים

היתת הטבה בכל תמק<ני<ת
חנגיעים. ספר גילת את
בגין במכונת גילÎח ובגץ
Îהיה מלכן לחשוף עצמו ל

ציבור.
ביום שישי באÎ ראש לש-
כתו של בגין לשעבר, יחי-
אל קדישאי ואיש חב"ד
שלמיה מיידנצ'ק, יקבעי
מזוזות בדירה החדישה. ©ו-
עד חיציואה מן המעון הישן
נשמר בסיד, ולבסוף הוח-
לט שייצא במוצאי שבת.
יחיאל קדישאי, שנשאל על
הסיבת לבחירה במÎעד זה'
השיב: ,,זהו סימן למזל

טוב"-
למשטרה נמסרה גי יש
להציב שמירה על מעינו
החדש של בגין החל מן

השבוע הבא. כשנמסרח
אמש הודעה למשטרה גי
יש להצÎב את השמירה כבר
באותו ערב נתעוררה בעית.
נשלח שוטר לסוכת המש-
מר, שהוקמה בסמור <בית
החדש, אך שעות מספר
חיפשו השוטרים אחר המפ-
Îתח של סוכת המשמר. ה
שוטר, שנשלח לשמירה,
נאלץ לעמוד חשוף בקור

הירושלמי.
דירתו החדשה של בגין
היא בת ארבעה חדרים. ביו
ששת שבניו החדשים של
בגין נמנה שרÎהתתבורה,

חיים קורסו.
מלץרקי בגין אמרו אתמול
ני עתה זו שאלה של זמן,
עד שÎיפיע מחדש בפומבי.

ן הערב ייערך בתלÎאביט
Îאצ"ל. בגין ה ז Îכנס ותיק
מן להופÎע בכנס, אך מק Îר
המקורב לבגין אמר כי
קרוב לודאי שהוא לא יבוא
לכנס. אך *ותו מקור 10. ר
כי בתוך זמן קצר ישוב
Îבגין להיפגש עם אורחים ו

ויופיע בציבור.
בשלושת החודשים שבהם
; הסתגר בגÎן בביתו לא ר..
Îכאמור אלא אי; בני כש
Î: סהתו ימססר מצומצם
מקורביו. הוא ענה כנה
ÎÎ פעמים בקצרה בטלפון
Îאנשים שטילפנו אייו' ו
התראיין בהרחבה ברדיו,
Îבאמצעות הטלפון, לאח
שיחדור ששת השבייימ

מידי הפת"ח.

שיא הצלג נ
האדומ 9נח

שמיר בענץ ל
מווזמד אגוÎ עץ

נשיא הצלב האדום הבינ-
לאומי אלכסנדר היי מתח
במיברק לראש הממשלה
יצחק שמÎר על שהמחבל
Îעין, שÎזיאד מוחמד אבו
שמו נכלל ברשÎÎמת המחב-
לים, שישראל חיתÎ אמורה
לשחרר תמורת שיחדור

שבוייה, הושאר בישהאל
(עםט''א)

גופת ג3ר
1 לא מזוהה
גתגתלוח

וואדי קלט ב
מאת רוני שקד,

כתב "ידיעות אחרונות"
בקרוÎן ואדי קלט, סמוך
לירושליפ, נתגלתה אתגוול
גל5ת גבר, שעדיין .לא

זוהר"ח,
כוחות משטרה שהוזעקו
Îלא הצליחו להגיע אל ה
גופה, אשר נמצאה במקום
שהגישה אלע קשת מאוד.
כיתות נוקפים יישלחו חיום,

לסייע בחיילוצח,
במשטרה יא ידוע על
נעדר כלשהו' והסגרה היא
פי מדובר גאדט גרירי, או
בתושב ערטי מקומי שמעד

ונ8* לתהופ,


