
בכנס הנשיא
וטו וזסילה גולדה :ראשון משבר

מו ויתר אשתו  ר לנשיאות, הסירוץ על נ
המשבר. על בעדינות רמז

:מידידותיה לאחת אז אמרה אופירה
 יודעים כולם בית־זכוכית. הוא הנשיא ״בית

לפרטיות. פינה שם אין בפנים. קורה מה
לוותר.״ מוכנה איני פרטיות ועל ^

מדברת. שהיא מה על ידעה אופירה
מהשו ח״כ של אשתו היתד. שהיא למרות

 ועדת־החוץ- יושב־ראש הראשונה, רה
 לשבת זמן מצאה היא הכנסת, של והביטחוו

 במסיבות להשתתף בירושלים, בסתי־קפה
 אופירה חדשים. חברתיים קשרים וליצור

 עליה תטיל אשת־נשיא שהיותה אז ידעה
ה לצד הנוגע בכל חמורות מיגבלות

 לכך מעבר אך חייה, של והפרטי חברתי
 בני- של בחיי־המישפפחה גם יפגע זה

הזוג.
ל-. להיכנס אופירה ניסתה רבות שנים
 שבני-הזוג אמרי חודשים ארבעה הדיון.
 להיכנס אופירה הצליחה נעמה, את אימצו
 את סאוחר־יחסית, בגיל וללדת, להריון

 בחייה. מרכזי מקום תפסו הילדים ארז. 41
אשת-נשיא, תהיה היא שאם לה ברור היה
 לתפקידים רב זמן להקדיש תיאלץ היא

בעלה. של בתפקידו הקשורים ציבוריים
 לדבר שלא הילדים, תשמן על זאת כל
כפסיכולוגית. שלה הקאריירה חשבץ על

 את שיכנעה היא וטו. הטילה אופירה
 שידחה ואולי התפקיד, על שיוותר בעלה

 חמש לעוד החיובית התשובה מתן את
ש כך על שדיברו היו בירושלים שנים.

 יסכים אם בבקשת-גירושין איימה אופירה
ר שמועות גם רווחו לתפקיד. לרוץ נבון
 גבר ובין בינה שנקשרו יחסים על בות

מסויים. ישראלי
 ויצחק ויתרה, אופירה ידוע. ההמשך

הבכיר. לתפקיד נבחר נבון

 לאופירה
נמאס

ך  הטלוויזיה של הדיוקן תוכנית ופי־ •
ת בי ר ע ה מ לראות יכלו אופירה על ^

לרעיית־הנשיא. התפקיד עשה מה קרוב
צי לחיים רב זמן להקדיש נאלצה היא

ושורשיו נעימות-הליכותיה יופיה, בוריים. !
 היא ביותר. מקובלת אותה יהפכו •תה "

ל התבקשה והיא רבים לאירועים הוזמנה
ש למרות רבים. למיבצעים חסותה את תת

 חובות בעיקר מטיל הנשיאותי התפקיד
בזכות מילאה שאופירה הרי הבעל, על

1

 בתוכן כאשת־נשיא מעמדה את כישרונה
רב.

אח דברים חשבון על בא זאת כל אך
 לקבל יכולה היתד. היא יום בכל לא רים.
 וםבית־הספר. מהגן שחזרו הילדים, פני את
 עצבניים, ונעמה ארז נראו המצלמה מול

 עליהם. שהולבש מהתפקיד ועייפים עצובים
 לגידול מתאים אינו מישכךנשיאי-ישראל

 תמיד לבית, מחת המישחקים, ילדים.
 הוסיפו לא אישי, שומר או נהג בנוכחות
 שלוות על לדבר שלא הילדים. לשלוות
ההורים.

 מתחום הנשיא רעיית את ניתק התפקיד
 תואר בעלת היא הפסיכולוגיה. עיסוקה,

 ואחר■ ,מבוגרים ובחינוך בפסיכולוגיה שני
 ב- קולומביה באוניברסיטת השתלמה כך

 שיקום. של בפסיכולוגיה ארצות־הברית
 בטיפול רבות שנים בארץ עבדה אופירה
 במים־ וחרשים־אילמים משותקים בילדים

ומיח״א. איל״ן גרת
ש למיקצוע תחליף למצוא ניסתה היא
 בית עצרת רעיון נולד כך ממנה. נלקח

אח שעליו פרוייקט הילד, לשלום הנשיא
 נבחר כאיש־הביצוע רעיית־הנשיא. ראית
 שהיה במילואים, אלוף־מישנה לוי, ברוך

 מסויימת תקופה הגדנ״ע. מפקד בזמנו
 לענייני לראש־הממשלה כיועץ שימש הוא

נוער־במצוקה.
 ה־ החלק את לצמצם אופירה רצתה אם

שהפרו הרי כאשת־נשיא, בחייה ציבורי
 שנערכו הכינוסים רב. זמן ממנה גזל ייקט

 ב- בהם להשתתף נסעה שהיא או אצלה,
זמן. ויותר יותר גזלו חו״ל,

 היותה בתקופת ביותר העצוב הפרק
ש עצמו לתפקיד קשור אינו אשת־נשיא

הפר לחייה דווקא אלא מילאה, היא אותו
 בסרטן- 1980 בשנת חלתה אופירה טיים.
אצ התגלה 1978 בשנת עוד אומנם, השד.

 חמש של אתת תקופת־כהונה בתום ר,נשיא,
הקרוב. אפריל בחודש כבר :כלומר שנים.

 דרמתיים אירועים התרחשו זמן באותו
 התברר מילחפת־הלבנוז בעיקבות בארץ.
ש האיש בישראל. קרה שמשהו לנבון
 פה ושפע בארץ, שונים במקומות ביקר

 הישראלית שהחברה הבין הציבור, חש
 הליכוד ימשיך אם התפוררות, לפני עומדת
בשילטון. להחזיק

 גהגה לא
מהמצב

 יסיים אם מיפלגת-העבודה, את להציל € יכול הוא שרק לנבון נאמר אחת א ^4
הפולי לחיים ויחזור כנשיא תפקית את

 מודע הנשיא המיפלגה. בראשות טיים,
 להשפעות בארץ, החברתי-עדתי לקיטוב
 מישראלי. הציבור על המתמשך הכיבוש

ש לנשיא, לאותת מפסיקים לא יום בכל
 פברואר לחודש עד שתיקה עצמו על גזר

ם למים לצלול חייב שהוא הקרוב, רי  מנו
אותם. לטהר ולנסות הפוליטיקה של

 המתחוללת לדרמה מודע גם נבון אך
 לדחות מוכנה היתד, אופירה שלו. בביתו

 יפרוש אשר עד רק ההסכם ביצוע אח
ז הוא שכנשיא משום מהתפקיד, בעלה

 מופיע אינו שתפקידה למרות לעזרתה קוק
ביותר. קתב היה המועד בפרוטוקול.

 ב־ מאמין עדיין נבוז בכך, די לא ואם
מהתפ עתה פרישה לדעתו, כסופר. יעודו

 תאפשר רגילים לחיים וחזרה הבכיר קיד
כתי לו: חשוב שכל־כך בדבר לעסוק לו

 כתב כבר הוא לו. זר אינו זה עניין בה.
 ש- מאמין והוא ספרדי, בוסתן המחזה את

 בתחום לתרום מה לו יש וכמחנך כמורה
זה.

30־ה הציוני בקונגרס ורעייתו הנשיא
ונדחה נחתם ההסכם :שלישי משבר

 הוא אך בפנים, קטן סרטני גידול לה
 שהמחלה להאמין רצה לא איש הורחק.

 המחייב ציבורי בתפקיד וכך, תתפשט.
 אופירה נלחמה שונים, באירועים הופעות
 יכרתו שלא על-בך עמדה היא במחלה.

 עברה היא שנה חצי במשך השד. את
 המחלה ביותר. מכאיב כימותראפי טיפול
 הטיבעי שערה לנדודי־שינה, לה גרמה
 בעקשנות המשיכה היא אך נשר, והיפה
 כל רגיל, אורח־חיים לנהל רגילה בלתי
 אחרי בהשתאות שעקב הציבור, לעיני זאת

מאבקה.
 האכזרית שהמחלה סופית הוברר כאשר
 היו לא מחדש, צימח ראשה ושער נוצחה,

 התפקיד אך נבון. מישפחת מבני מאושרים
 שלהם. את עשו בו הקשורות והחובות
 בחיי הזה המשבר נמאס• זד, לאופירה

 הבית. בתוך הסתיים לא כבר נישואיהם
החוצה. יצא הוא

נ בני-הזוג פנו חודשים כשישה לפני
 חיים השופט־העליון-בגימלאות, אל בון
ב הפקידו הם יוצאת־דופן. בבקשה כהן,
 אמור היה הוא חתום. הסכם־גירושין ידיו

כהונת תום שאחרי הראשון ביום להתבצע

ב מונח היה שהסכם־הגירושין בזמן
 בגי־הזוג נמלכו כהן, השופט של מגירתו
 להם שיחזיר מהשופט ביקשו הם בדעתם.

ל הפך למעשה הוא וכך המיסמך, את
ומבוטל. בטל

 פרק יתם כך אם ברור לא עדיין אך
גבון. בני־הזוג ׳:בחיי דרמתי
 ממסעו נבון ישוב שכאשר להניח סביר
 מה יודיע .הוא בארצות־הברית, הנוכחי

 איש הקרובות. כשנים לעשות מתכוון הוא
 יפרוש שנבון בכך כיום ספק מטיל אינו

 הנוכחי. מתפקידו אחת קאדנציה אחרי
ב ישראל נשיאי מישכן את שמילא האיש
 לגזור ׳תפקידו בתוקף ושנאלץ חדש. תוכן

ת נהנה אינו פוליטית, שתיקה עצמו על
 שנכון הסיכויים רבים הזה. מהמצב מיד

ל בכך ויגרום הפוליטיים לחיים ישוב
 כפי ישראל, של הפוליטית המפה שינוי

).2362( הזה העולם שגילה
 ה־ מעמדם יהיד. מה עתה ברור לא

 לישכת אנשי בני־הזוג. חיי של מדוייק
 שמרגע להוכיח מאמץ כל עושים הנשיא

 פרק־הגירושין הסתיים ״הוחזר״, שההסכם
זאת, לעומת הטוענים, יש בני-הזוג. בחיי

 גל־ בגלל כהן של מביתו נלקח שהחוזה
 אחר, במקום שפור הוא אך השמועות,

 שהשניים לוח־ד,זמנים על־פי יבוצע והוא
 חתמו כבר שהשניים אחרי לעצמם. קבעו

 לא כי להניח סביר לגירושין, ההסכם על
דעתם. את ישנו בנקל

ב הסכם-גירושין של קיומו לעובדת
 תילי־תילים שצירפו היו הלא־רחוק עבר
 סר בעיקר לפירוד. הרקע על שמועות של
 חדשה אהבה מצאה שאופירה כך על פר

 רבים בתפקידו. עימד, הקשור גבר אצל
הש תהיה מה לנחש בחדרי־חדרים ניסו
 המשך על — יהיו אם — הגירושין פעת
הנשיא. של הפוליטית דרכו

 החלטות
חשובות

 שהנשיא לכך סיבה שום אץ כאורה, 4̂
 גרוש, יהיה לא ראש־ד,ממשלה או /
ההת כהונתו. בתקופת יתגרש שלא או

 אנגלי מלך של לגירושין הציבורית נגדות
 דתית, ממסורת נובעת אמריקאי נשיא או

סוריטאנית. או קאתולית נוצרית שהיא
ביו ליברלית היא היהודית הדת ואילו

הגירושין. בנושא תר
 לעזר־כגגדו, זקוק נשיא־המדינה אמנם,

 בתוכנית־ה־ היטב הובלט וזה כמארחת,
 בתפקידים אך נבון. אופירה על טלוויזיה
 בעל־ של תקדימים היו כבר פוליטיים

ל נכנם אשכול לוי נשוי. לא תפקיד
גרושה. היתד, מאיר גולדה כאלמן, תפקידו
ב הראשונה המישפחה עומדת עתה
 חשובות החלטות של צרור לפני ישראל
 מהכהונה. לפרוש אם הראשונה: מאוד.

 או הפוליטיים לחיים לקפח אם השניה:
פרטיים. לחיים לחזור

 להמשיך אם :העיקרית — והשלישית
להיפרד. או ביחד לחיות

 מקום שבכל יודעים נבון ויצחק אופירה
 הם — לבדם או יחדיו — באים הם שאליו

ה ובמחיאות-כפיים. באהבה מתקבלים
וכש ביחד כשהם שניהם, את אוהב ציבור

 בפני אישיות הוא מהם אחד כל לחוד. הם
 בחייו דרכו את לו לפלס ויכול עצמה,
לבת.
זאת. לעובדה מודעים הזוג בני שני

 אין נפרדים, שהם השניים יחליטו אם גם
 הציבורי תפקידו על הגולל סתימת זאת
נבץ. יצחק של הבא
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