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גס הוצב כזה בית־שימוש אטומים). שהחלונות (במקום האחר בחציו ובית־שימוש האחד
 נפתרה כך ועל־ידי דיין, משה של ביתו בחצר

ב הקרע נוצר ולכן משותף, בבית המדרגות

להי וביקש הדלת, על הממשלה, ראש של
 בשירותים. להשתמש כדי הבית לתוך כנס

 בבית, עת באותה היה לא ראש־הממשלה
 לבקשה השיבה רבץ, לאה אשתו, אולם

מוחלטת. בשלילה
 למיש־ וחזר סליחה גימגם נדהם, השוטר

 מיססר כעבור להחלנסו. באו כאשר מרתו.
 ורץ במדרגות במהילות ירד הוא שעות,

 צרכיו את לעשות כדי הבית, מאחרי אל
שם.

את מלאה ברצינות לקחה רבץ לאה

 בחדר־ כזה מיבנה להציב קשה אולם הבעייה.
והשכנים. רבין לאה השוטרים, הגורילות, ין

 יודעת היא ראש־ד,ממשלה. ברעיית ייעודה
 ברחוב הבית דלת ליד הניצב ה״בובי״ כי

 של מישכנו למשל, בלונדץ, 10 דאונינג
 יעז לא לעולם בריטניה, ראש־ממשלת

שי באותם ולהשתמש הבית לתוך להיכנס
 היא ראש-הממשלה. משתמש שבהם רותים
 ארצות- נשיא של שומרי-ראשו כי גם ידעה

 הגברת מן לבקש יעזו לא לעולם הברית,
 שבהם שירותים באותם להשתמש סורד.

 רבין הגברת החליטה לכן היא, משתמשת
יש־ ראש־ממשלת של ראשו שומרי גם כי

בנווה־ ראשי ברחוב הרב־קומות שבבניין בפנטהאוז בית־השימושובין בית
 לאי־הנוחות הסיבה הפך מזגני־אוויר) עם עליננה (קנמה אביבים

 להיכנס בעלה של שנמרי־הראש על אסרה רבין לאה הבית. דיירי שאר כל של
 לבית־השימוש המשותף הבית חצר את הפכו ואלה צרכיהם, את שם לעשות מנת על לביתה
הבית. של הנמוכות הקומות דיירי של והתמרמרות רב סירחון גרם אשר דבר שלהם, הפרטי

התנגדה ובין לאה
ואש ששומוי לנו

לבית ייכנסו בעלה
־ צוניהם לעשות

שהתנגדה נשם
ד״ן־כוום וחל לכו

* א שה ך  בין משותפים צדדים למצו
]  יריבו לבין רבץ יצחק ראש־ד,ממשלח, /

 דיין. משה לשעבר שר-הביטחון הפוליטי,
 משותפים קווים למצוא יותר עוד קשה

 הבלונדית, אשתו דיין, רחל בין כלשהם
 רעייתו לבין דיין, של והמטופחת הנאה

 נראה אך רבץ. לאה ראשיהממשלה, של
 בבל־ לשתיהן משותפת אחת תכונה כי

 לשומי לאפשר התקיפה התנגדותן — זאת
 את לעשות שלהן, הבעלים של רי־יהראש
ביתן. בתוך צרכיהם

 החדשים נישואיו לאחר מיספר שבועות
 שומרי־ בין משבר התחולל דיין, משה של

 החדשה. אשתו לבין שלו הוותיקים הראש
 אינה שהיא נגדה, טענו הגורילות
שבש הבית לתוך להיכנס להם מאפשרת

בחדר-השירותים. ולהשתמש צהלה, כונת
 הבעייה את לפתור נחפז הביטחון מישרד
 ומחולק עץ עשוי מיבנה ובנה המעיקה,
 ביתו לחצר הכניסה שער ליד לשניים,

 נקודת־ היתה הצריף מחצית דיין. של
הש המחצית ואילו השומרים של התצפית

בית-שימוש. — ניה
 לא כאן

משתיגיס
ה ף* ת ת או קם ע  ליד דומה מיבנה הו
 אז שהיתה מי מאיר, גולדה של הווילה ^

ברמת-אביב. הירש ברחוב ראש־הממשלה,
 כריאש־ממשלה, רבץ יצחק מונה כאשר

 גם להקים השמירה על האחראים חשבו
או השומרים, עבור בית־שימוש ביתו ליד
 בבתים מתגוררים וגולדה דיין בעוד לם

מתגורר רבץ הרי פרטיים,

 ביודשימוש לבנות קשה
משותף. בית של בחדר־מדרגות

 ספק כל אין הבעיות. החלו רגע באותו
 המיוחדת ליחידה המשתייכים הגורילות כי

המופ השוטרים וכן אישים, על לשמירה
 אנשי- הם רבץ, של וביתו חייו על קדים

 בעניין אולם .ויעילים. מאומנים מיקצוע
 עליהם האחראים כנראה, הצליחו, אחד.לא

 אח לעשות לא להתאפק :אותם .לאמן
העבודה. בשעות צרכיחם
 ראש-הממשלה שמונה לאחר אחדים ימים
השו התורן, השוטר נקש לתפקידו הנוכחי

דירתו ליד רבת-שעות מישמרת משך הה
30

בביתה. צרכיהם את יעשו לא בעלה, ראל,

סירחון
לא־פוליטי

 ששמעו והשוטרים, זמדי״הראש **ץ
*  השוטר לחברם שאירע ד,מיקרה על 1/
גביר את להכיר כבר ולמדו רבץ, לאה עם
 לחדור נוסף נסיון כל עשו לא החדשה, תם
 רבץ. שבבית הזד, החשוב המוסד אל

 הגדולה החצר בעיות. להם היו לא אבל
 בהחלט להם הספיקה הבית, של והמטופחת
לצרכיהם.

 נוסף גורם לפתע התערב כאן אולם
 של שכניו :קודם־לכן עליו חשב לא שאיש

 מיהרו רבץ נבחר כאשר ראש־ד,ממשלה.
 נאמנים, כשכנים המשותף, הבית תושבי
 טיבעי, באופן הביתה. זרי-פרחים לו ושלחו

 שלהם השכן שדווקא כך על גאים היו חם
הרמה. לכהונה נבחר
מפי אחד כי ידעו לא עדיין הם אז אך
 יהיה לגביהם זה גדול כבוד של רושיו

 ״אי- ממשי. אלא פוליטי, לא — סירחון
 התלוננה הזד״״ בבית יותר לגור אפשר

 נמוכה. בקומה המתגוררת השכנות, אחת
 של שומרי-הראש את מאשימה לא ״אני

 מסריחים הם מכבודם, במחילה אבל רבין,
הבית.״ כל את לנו

 לשוטר, השכנות אחת פעם בשהעירה
 צרכיו את שעשה על רבין, על השומר
 עם לחברו שקרה מה זה לה סיפר בגינה,

 את העבירה השכנה רבץ. לאה שכנתה,
התו הנחנקים. השכנים שאר אל הסיפור

 אחדים שלחו שאותו מיכתב היתר, צאה
 ראש-המפד ללישכת המשותף הבית משכני
הבעייה. את לפתור ביקשו ובו שלה,

 ״הדירה השכנים: אחד השבוע התלונן
 מיליון מרבע למעלה לי עלתה הזה בבית

יותר.״ בזול בחיריה לגור יכולתי לירות.
 ״ביגתיים

בחצר״ גשתין
 ראש-הממ- מישרד שלאנשי אחר **

 אי- ואופן פנים בשום כי התברר ישלה 1*3
 בית- שישמש מיבנה במקום להקים אפשר

 של בתיהם בחצרות שהוקם כזה שימוש,
 שלוש בפניהם נותרו בזמנו, וגולדה דיין

 נראית אינה מהן אחת אף אשר אפשרויות,
 שוט־ את לפטר :האחת זה. בשלב ריאלית

 ללא ראש-הממשלה את ולהשאיר די-הראש
 ראש- את לפטר השנייה: אישית. שמירה

 לביצוע: ביותר הקשה השלישית, הממשלה.
צרכיהם. את לעשות הגורילות על לאסור

 שאותי ״מד, :השכנות אחת טענה
 שהפכה מהרגע רבץ, שלאה זה מרגיז
שהרי רק לא ראש-ד,ממשלה, אשת להיות

 שלה, השכנים אלינו, ביחס האף אף מה
ששומ אלה אל גם ככה מתייחסת היא אלא
בעלה.״ של חייו על רים

 אחד השבוע סיכם כולה הפרשה את
 ראש־ שאשת ״כדאי ::הוותיקים הגורילות
 ״פולה אמר. מקודמותיה,״ תלמד הממשלה
 שלה, המשונות הדרישות למרות בן־גוריון

 שלה, בנים אל כמו אלינו מתייחסת היתד,
 חשובים הכי האורחים אל מאשר טוב יותר
 רות של זו כמו ועדינות בן־גוריון. של

היום. אפילו למצוא קשה דיין
 רחל אפילו בסדר. פשוט היתה ״גולדה

 מאה היא והיום טעות, שעשתה הבינה דיין
 תהיה רבץ לאה גם אולי כלפינו. אחוז
בחצר.״ נשתץ אז, עד אבל בסדר. אחד יום




