
 ש־ המכונית כי יודע אינו מדם איש אבל
הרא שבעליה כמי נרשמה במשרד־הרישוי

 לידיה הגיעה לא מאיר, גולדה היתד, שון
מעולם. גולדה של

מתנות
הצמרת לאישי

 :פתוחה נשארת שעדיין שאלה ך•
 האמריקאים היהודים שני חשבו מה 1 ו

 המגבית למען כיום שפעילותם היקרים,
 החליטו כאשר המפוקפק, עברם על מחפה
 ד מאיר לגולדה מכונית במתנה לתת

 עבור המכונית את השניים רכשו כאשר
 עמדה כל לגולדה אומנם היתה לא גולדה,

 וכיהן בחיים עדיין היה אשכול לוי רשמית.
 היתד, לא אפילו גולדה כראש־הממשלה.

האמרי הבחורים שני אבל ממשלה. חברת
 הטובים מידידיה שניהם הקשישים, קאים

מ־ אחת עדיין שהיא ידעו גולדה, של

המפוקפק העבר בעלי המיליונרים עדידי מאיו לגולדה שניתנה המכונית נוהי
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המישלוח תעודת
 מאיר. לגולדה במחנה לתת האמריקאים המיליונרים רצו תה

מרחוב מאיר, גולדה טבור מיועדת המכונית כי מעידה התעודה

 אליה נשלחת היא וכי בתל־אביב, ברמת־אביב הירש הברון
 כחצי ,1968 באוגוסט בשיקאגו נחתם המיסמך חדשה. כשהיא

 לוי של במקומו כראש־הממשלה התמנתה שגולדה לפני שנה
לקבלה. גולדה סירבה שמה, על נרשמה שהמכונית למרות אשכול.

 ישק פיה שעל במדינה המפתח דמויות
 חצי :עובדה השלטון. במפלגת דבר כל

 ראש־ היתה כבר היא אחר־כך שנה
ממשלה.
 בארצות־הברית כמו כי והאמינו יתכן

 קשרים על לשמור כדי בישראל, גם כך
 מתנות להעניק יש השלטון עם תקינים
הצמרת. לאישי

מו שהיו הטובים הידידים שני הם מי
לסבתא? גלגלים להעניק כנים

 ,73,־ד בן בויאר, לואים הוא מהם האחד
 בויאר, פראנציסקו. בסן בניה עסקי בעל

 לגולדה שהציע כמי התפרסם שבשעתו
 ונשוא מכובד איש כיום הוא הצעת־נשואין,

המ גדולי שכל המגבית, מפעילי פנים,
ביקרו. רוצים דינה

 ,1930—1936 השנים בין בצעירותו, אבל
 זהב מבריחי בכנופיית חבר בויאר היה

 בעת נתפסו וחבריו הוא פראנציסקו. בסאן
ני אף והוא חוקיות בלתי עיסקות ביצוע

כספי. ולקנס מאסר חודשי 15ל־ דון

לסבתא גלגלים
 אומרת גלגלים...״ לסבתא היו ילו

 המתכוונת הצברי, בסלנג אימרה 1\״
ו אפשרי בלתי שהוא דבר על להצביע

הדעת. על מתקבל בלתי
 אמריקאיים יהודים מיליונרים שני אבל
 הדעת, על מתקבל בלתי דבר שאין חשבו

 רצו הם גלגלים. לסבתא לתת והחליטו
 הפתוח כיסם ואת ליבם רוחב את להפגין

גל במתנה לה ולתת מאיר גולדה כלפי
 הם שנוסעים. כאלה — ממש של גלים

 מה כל כך. לשם להתאמץ צריכים היו לא
 במפעלי להזמין הוא לעשות עליהם שהיה

 מדגם ומפוארת, חדישה מכונית .שברולט
 אותה לשלוח גולדה, של שמה על קפריס,

לגולדה. במתנה אותה ולהגיש לישראל
 ימים כחודש ,1968 באוגוסט קרה זה
כ מתפקידה פרשה מאיר שגולדה אחרי

 ימים באותם העבודה. מפלגת מזכירת
 השוק במחירי שווה כזאת מכונית היתד,

 הגון סכום לירות. אלף 50כ־ הישראלי
 לאשה מתנה בשביל הדיעות לכל ומכובד
 שגולדה ייתכן מאיר. גולדה כמו קשישה

 את במתנה לקבל מסכימה היתה מאיר
 המתנה נותני שני כי המפוארת. המכונית
 הם שמה, על לארץ המכונית את שהביאו

 לואי :ביותר הקרובים מידידיה שניים
רוטברג. וסם בויאר (״לו״)
 ועמדה לארץ המכונית שהגיעה עד אבל

 גולדה כבר הפכה גולדה, לידי להימסר
אפי הבינה שכזאת, בתור לראש־ממשלה.

פר מתנה לקבל יכולה לא היא גולדה, לו
בע הם שד,ידידים עוד מד, מידידים. טית

 האלה שד,ידידים עוד ומד, מפוקפק. עבר לי
 ממשלת־ישראל עם עסקים גם עושים

כסף. הרבה השוות מתנות ממנה ומקבלים
מת היה אם נראים העניינים היו איך

 השותפים, שני כי כל לעיני ומתגלה ברר
מיו זכויות המקבלים ורוטברג, בויאר
מכו במתנה נתנו ישראל, מממשלת חדות

לראש-חממשלהו פרטית נית

 עשויה שהמתנה הבינה גולדה שגם נראה
ה הגיעה כאשר כך משום כשוחד. להריח

 עוד שמה על כבר רשומה שד,יתד, מכונית,
נר אצלו האמריקאי המכירות סוכן אצל

בלית במתנה. לקבלה גולדה סירבה כשה,

 סם של נציגו הורן, שמעון נאלץ ברירה
ה המכונית את למכור בישראל, רוטברג
 כמה המכונית עברה מאז לאחרים. מפוארת

 נמצאת דרוזי, צעיר דרך ביניהם גילגולים,
מחיבת־ציון. מושבניק של בבעלותו כיום

 בעבירה שלו היחידה ההרשעה זו היתד,
הר כל מגלה אינו תיקו מובהקת. פלילית

 כדאי קשר, כל ללא אבל, נוספות. שעות
מגלה לנסקי מאיר של תיקו גם כי לזכור

)29 בעמוד (המשך

ב פלאמינגו מ לנססי של שוחט
לצד הארי ואחיו רוטברג סם של שמותיהם מופיעים לאס־ואגאס
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