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1100 סימקה
 האידיאלית המשפחתית המכונית

דלתות 5 עס

 יום בכל נערכת המכוניות תצוגת
 קרייזלי־ בית של התצוגה באולמי

בע׳׳מ, תנועה מכשירי
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 טובה מכונית
טוב מבית

♦01! 1100 סימקה
סנד־ק 1118 מנוע

 סינכרוניים הילוכים 4
 הגה מנעול

 אדים מפשיר
 שמש מגיני 2

נשכבים מושבים

במדינה
וזעם

 הצילה כשגולדה
ת שלה אבא א

 כד. להצצה עם זוכד. רחוקות לעיתים
 ראש של תפרטי עולמו לתוך אינטימית
וב בחיים עודו נשזר. — שלו תממשלה

 העם שעבר בשבוע שזנה כפי — תפקיד
שהע ענק, ראיון במעמקי קבורים הזה.
השי ביום למעריב, הממשלה ראש ניקה

 נדירות, פנינים טמונות היו האחרון, שי
ו רמתו הפנימי, העולם על אור ששפכו
ב תלוי שבהחלטותיה האשד. של אופקיו,

לדו — ישראל עם של גורלו רבה מידה
ייתכן. רבים, רות

 היום, עוד מסוגל, מה נוראה. חרדה
 הממשלה? ראש בעיני דמעות להעלות

 אבא. של זיכרון
גולדה: סיפרה

ב אבא, בית אל נוסעים היינו לתגים
 המשפחה כל מתכנסת היתד. ושם הרצליה,
גדולה. היתד. והשמחה

 את לוקחת אני אחד פסח איזד, לפני
 הסדר, לפני ימים עשרה ונוסעת, הילדים

 עם יחד בהכנות, לאמא לעזור אבא, אל
 מצוקת־ נוראה. מצוקה — ושם אחותי.

החג. את לקדש במה אין נפש.
 כסף ואין — קרב החג עוברים, הימים

 הלב ואצלי כלום. בחנויות. קרדיט ואין
 ומשתדלת בלילות בוכה ואני מתחמץ,

 אבא את לצער לא כדי לבכות, לא בימים
יותר. עוד

 נגד לי נגמר הזד. האיש את רואה אני
פרו שאין זה? מה מבין אתר. העיניים.

 עוד שאין הביתה? החג את להכניס טה
מת וללב יין?! ובקבוק מצות חבילת

 הס שאולי, נוראה, חרדה איזו לי גנבת
 יעשה והוא בזה יעמוד לא אבא וחלילה,

 יודעת אני !נורא מעשה־שטות איזה
 במצב כזה גאה ליהודי לקרות יכול מה

כזה?! נורא
 בסרט־ כמו הישועה, כלב. נשיכת

ממשי האחרון. ברגע הגיעה טוב, מתח
ומספרת: הממשלה ראש בה

מק ואני אלוהים) (עוזר גאט העלפס
 הסדר, לערב קרוב מכלב, נשיכה בלת

 זריקות. לקבל לתל־אביב לנסוע ומוכרחה
ה ההזדמנות ״זו לעצמי: אומרת ואני

ודו בתל־אביב, מסתובבת אני גדולה!״
 שיתנו הבנקים, של הדלתות כל על פקת

שמו בנק מוצאת אני לבסוף הלוואה. לי
 הוא אבל הלוואה, לירות עשר לי לתת כן

ערבים. רוצה
לשני. מאחד ורצה ערבים, מחפשת אני

 את רוצה לא הבנק — לתת שרוצה מי
 האיש — רוצה שהבנק ופי שלו. הערבות

 עולמות. הופכת ■ואני רוצה. כל-כך לא
ממש! בחיים, לי הולד זה

 עשר עם להרצליה, לבסוף חוזרת כשאני
 לאבא אותן ונותנת בכיס, שלמות לירות
 אתה טוב, נו, שלו... העיניים את ורואה
 הממשלה ראש את לראיות רוצה דווקא
דמעות? שופכת שלך

ה. נוראי ש ש אחר, נוסטלגי סיפור ק
 שעמד קטן אזרח כל של ליבו אל ידבר

 — מכרעת משפחתית החלטה בפני אי־פעם
הסי היה — למשל משכנתא לקיחת כמו
עצ על לקבל גולדה החליטה כיצד פור
הממשלה. ראש תפקיד את מה

 למראיין, הממשלה ראש סיפרה
נודדשטיין: דוב

 ביקשו וחברים הסתלק אשכול כאשר
 צריכה והייתי התפקיד, את לקבל אותי
יכול לא חיכו, החברים כי תשובה, לתת

 יכולתי ולא עברו השעות להחליט. תי
 בתי אל לרביבים, טילפנתי להחליט.
 ורציתי בארץ, אז היה לא הבן שחדלה.
 הכוח לי שאין ואמרתי, איתר. להתייעץ

לרביבים. לנסוע הדרוש
 אלי הגיעה היא בלילה בשתים־עשרה

 לשרה׳לה, ישר, שכל לה יש הביתה.
ה כל הלילה. כל שקלנו לי. משיש יותר

 חתני וגם היא וגם עין. עצמנו לא לילה•
 זה קשה. זה ״גולדה, לבסוף: לי אמרו
ב ו מ את ברירה. לו אין אבל קשה. נורא

״ ה! ח מוכ חייתי שבאמת להיות יכול ר
רחה.

 יכול אחר מרתק סיפור כשוק. גולדה
 ראש של הצונן יחסה את אולי להסביר

 יוזמה ובעלי עסקים אנשי אל הממשלה
 על הממשלה ראש מספרת חופשית.

 כימים הפינאנסיות הרפתקאותיה
:עכרו

)27 בממוד (המשך
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