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 לדיין שהתירו בך על עונשים מקבלים
 ק הפס שיחה אותה אחי־י מהם. להתחמק

שלו. מהגורילות לברוח דיין
 שר־ביטחין, מלהיות דיין חדל כאשר

הגו אחד ביקש כשר־החוץ, מונה ובטרם
 האישי שומר־הראש להיות רשות רילות
 לו. ניתן מבוקשו דיין. של הצמוד ונהגו

עמדו מאיר גולדה של שומרי־הראש

 ה־תה גולדה לגמרי. שונה בעיה לפני
 שירותים, לה לתת חובה הרגישו והם אשה,

גול אילם לגבר. נותנים היו לא שאותם
 אף רבות יפעמים לדרוש, מיעטה דה

 מטפלים שהם על שלה בגורילות ״נזפה״
מדי. יותר בה

מח איירי ובעיקר גולדה, פרשה כאשר
 מהת־קי אחז־ דייו. של הסיפור חזר לתה,

האישי שומד־הראש להיות ביקש החוליה

רבץ ויצחק לאה
ומולחה היתקלות

 מתפקידיו אחד לו. ניתן ומבוקשו שלה,
הצל את להרחיק היה שומר־הראש של
 תוך אל יבזיקו שלא כדי מגולדה, מים

 היו ההבזקים מצלמותיהם. אלומות עיניה
החולית. לעיניה מכאיבים

 ובין רבין לאה בין אירעו תקריות כמה
 רבץ לאה בעלה. על ששמרו הגורילות

 ראש־הסמשלה. כאשת לתפקידה נכנסה
 ראתה שם מוואשינגטון, לשובה סמוך
מתי אינם ושומרי־הראש העוזרים כיצד
 לעשות שומרים, הם שעליה לאיישיות רים
היתקלו כמה אחרי אולם לבד. אחד צעד
 לבין בינה והיחסים לתלם, רבין נכנסה יות

שופרו. הגורילות
לגמ שונה המצב היה פרם סוניה לגבי

 לא שר־הביטחון שהיה מי של אשתו רי.
 של משומרי־הראש משהו מעולם ביקשה
 הקפה את לקבל רק מהם ותבעה בעלה,
מצי הם היו לעיתים עבורם. הכינה שהיא

 לקניות, אותה להסיע או לה, לעזור עים
 של דמותה תוקף. בכל סירבה היא אך

 בקרב אגדה היום, עד היא, פרס !וניר, 1
׳ זומרי־הראש.

 שותפים
ולמכאוב לשימחה

הפך, ם ^ מ  בסיגנוך מהפך גם חל ה
 הם היום שומרי־הראש. של העבודה ?

 ראש־ של רק לא ש!מרי־ראש־משרתים,
 אשתו, של גם אלא בגין, מנחם הממשלה,

 של לישכתו ומזכירות לאה, בתו, עליזה,
 ב־ להיעזר מוכנה שאינה היחידה בגין,

 של הבכירה בתו היא שירותי־הגורילות
חסיד,. בגין,

 יש בגין, עליזה ראש־הממשלה, לאשת
 היא נהג. גם שהוא משלה, שומר־ראש

המיו במכונית־השרד מקום לכל נוסעת
מ עבודות להטיל מהססת ואינה חדת

 אלה שומרי־הראש. על שונות עבודות
 אלא בגין, בעליזה רק לא לטפל חייבים

לאה. ובבתה, בידידותיה גם
משר הם בגין מנחם של שומרי־הראש

 על מעלה אינו מהם איש דבר. לכל תים
 או שירותים עבודות לעשות לסרב דעתו

לסרב או בגין, עליזה עבור עבודות־בית

 ״להביא כמו שליחויות לעשות הראש
או ולהביא ״לנסוע או סוכריות,״ לילדים

מהגן״. תם
 שר* בין נרקמו מיוחדים־במינם יחסים
 שומרי־הראש לבין וייצמן, עזר הביטחון,

 כלל מוכנה אינה וייצמן ראומה שלו.
לעו שומרי־הראש. מצד עזרה על לשמוע

 לחוץ־לארץ בנסיעות הוצמד זאת, מת
שר־הביטחון. של בנו לשאולי, שומר־ראש

בגין ועליזה לאה
קטנות שליחויות

קלימוכיצקי ויונה בגין עליזה
קטנות הסעות

 כאשר לו. יבולע שמא שהיא, בקשה לכל
 אפשר בחוץ־לארץ, נמצאת בגין עליזה
מאחו כאשר קניות, עורכת אותה לראות

 ב־ עמוס כשהוא שומר־הראש, צועד ריה
בגין. של הרכישות ובשקיות, קופסות
בשירו זוכה בגין עליזה רק לא אולם

 הליש־ מזכירות גם בעלה. בגלל אלה תים
 את להסיע הגורילות על בגין. של כה

 אירע רבות פעמים מקום. לכל המזכירות
 הסיעו שומרי־ראש, ובה שמכונית־שרד,

 האישית מזכירתו קלימוביצקי, יונה את
 בירושלים מהמישרד ,ראש־ד,ממשלה של

שבבת־ים. לביתה
נשיא־ד,מדי רעיית לגבי המצב כך לא

 שרי מוצמד אופירה אל נבון. אופירה נה׳
 מכונית־ של הנהג גם שהוא מר־ראש,

 כך על עומדת אופירה אולם שלה, השרד
שי שום עבורה יעשה לא ששומר־הראש

 לעיתים רק מתפקידו. החורגים רותים
 העניין כאשר מדרכה, אופירה חורגת

לשומר־ ״מרשה״ היא אז לילדיה. נוגע

ה ומאז במילחמת־ההתשה, נפגע שאולי
רפו ממשברים לעיתים סובל הוא פציעה
איים.

 וייצמן, לשאולי שהוצמד שומר־הראש,
 אחדי הוריו. עם וגם שאולי עם גם התיידד
 ביקש שר־הביטחון, של בנו עם היכרות

 תפקידו. את לעזוב רשות שומר־ראש אותו
 ולתרום לשאולי, להיצמד החליט הוא

 בתע־ לעבודה התקבל שאולי להבראתו.
 איתו. יחד ושומר־הראש הצבאית, שיה
 בלב ידידים שהפכו שניהם, עובדים כך

 זי. פרשה בגלל גם שכם. אל שכם ובנפש, ,
 וייצמן הפך המייוחד, אופיו בגלל וגם

 והם שלו, שומרי־הראש לכל ידיד־אמת
 לשמחות מלאים ושותפים בני־בית אצלו

ולמכאובים.
 ראש־ למישרד כפופים שומרי־הראש

 מייוחדים, אימונים עוברים הם הממשלה.
 האימונים לעבוד. מתחילים שהם לפני

 ב- מייוחדים קורסים היתר, בין כוללים,
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