
במדינה
ם דרבי ח״

לגודרה קרר. ו<ה
עוף, אכלה גולדה

 והתרכזה דיברה
 וקיבתה — בדזמגית

התקוממה
לחלוטין. כימעט ריין היה הכנסת מיזנון

ההפ בחוק הדיון מאוחרת, היתד, השעה
הת ההצבעה התמשך, המלאכותיות לות

 שלי- לקריאה ונדחתה 8.30 בשעה קיימה
 מים״ של המדינית הוועדה ישיבת שית. 4

 הסיעה במישרדי שהתקיימה העבודה לגת
 הסתלקו הוועדה וחברי הסתיימה, שבבית

לבתיהם.
יש הכנסת במיזנון השולחנות אחד ליד

מאיר. גולדה לשעבר, ראש־הממשלה בה
גי" אברהם הכנסת יו״ר סגן הסבו לידה

 חברות־הכנסת גלילי, ישראל השר בלבר,
וה נמיר, ואורה ארבלי־אלמוזלינו שושנה
ישר שידורי של לענייני.מיפלגות כתבת

פרנקל. שרה אל,
רב, בתיאבון צלוי עוף אכלה גולדה

 היושבים באוזני הזחה אכילה כדי ותוך >
מפ לענייני הכתבת באוזני ובעיקר לידה,
 קודם- קלה שעה שאמרה מה על לגות,

הכנסת. בבניין שפגשה לעיתונאים לכן
 אדיה העיתונאי את בחריפות תקפה היא

בי בתוכנית־הרדיו התרברב, אשר אבנרי
 מנחה על-ידי רואיין שבה ומצב־רוח רה

 ״סחב״ כי אגמון, יעקוב התוכנית ומפיק
אל־נתן, ריבקה של שולחנה מעל מיסמכים

 המנוח שר״האוצר של רעייתו שהיתה מי
יותר מאוחר בהם והשתמש ספיר, פנחס

שכאלה״ כ״חיים גולדה
מיז טל — כעס

רת גולדה ספיר. על הספר כתיבת לצורך
העיתונאים, ״אתם, וקראה: מזעם, חה

מכי שאני היחידים בעלי־המיקצוע הנכם :
 למיקצוע בכבוד מתייחסים שאינם רה, ן

להתג מעז היה לא לעולם רופא שלהם!
 שלו. בחולה בהגינות שלא שנהג בכך אות

 נוהג היה לא לעולם רופא מזו, יתירה
 שעה אותה חוליו!״ כלפי בחוסר־הגינות

לאחר־ אחדות דקות כי גולדה, ידעה לא
לרופא. היא־עצמה תדזקק מכן

התרגשות, מרוב ההתרגשות. כגלל
 גולדה החלה אכילה, כדי תוך שיחד, אגב

ש המעטים מן איש ומשתעלת. משתנקת 1
 לא עדיין הסמוכים השולחנות ליד ישבו

 התוכנית גיבורת אצל למתרחש לב שם
ב קודם־לכן ערב שהוקרנה שכאלה חיים

פתיר, דן סעד סמוך שולחן ליד טלוויזיה.
 והיה עיתונות, לענייני ראש־הממשלד, יועץ
 מאוכלס היד, אחר שולחן באכילה. טרוד

 לנדאו, חיים הליכוד מטעם בחברי־הכנסת
לינקר. ציטד, החדשה והח״כית כהן גאולה

וד,קי נוכחה רכנה גולדה, החווירה לפתע נ
 גבה, על לטפוח מיהרה פרנקל שרה אה. ן

 את במפית קינחה היא עליה, להקל לנסות
 אלמוזלינו חברת־הכנסת גולדה. של פניה
 אורה בקבוק־סודה, והביאה למיטבח רצה
 וגיבלבר גולדה, של בידה אחזה נמיר

לחלוטין. נבוכים ניראו וגלילי
 מדקות יותר נמשכה לא כולה התקרית
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