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 יזמח דורון שרה אשה. שהיא סגני מת,
 לנשים, השוות ההזדמנויות חוק את

 מקבלת — לא או תאמינו — והיא
ב לשיחה ומקנות בעיות עם אזרחים

ביתה.
ש ידוע אדריכל דורון, אהרון בעלה,

 ״נווה־אטירים״, ״נווח-אגיגים״, את בנה
 בתל־ אחרים רבים ובתים ״בנייני־נווה״

 גא הוא חדלת. את לי כתה אביב,
 בין לה. קורא הוא ״המפקדת״ באשתו.
 יוד שוררים מתרשמת, אני בך השניים,

להפליא. יפים מיס
 בחדר- משוחחות ואני שיעל בזמן

 שנקרא המבקשת דורון, שרה האורחים,
 את רוחץ ואחרון קפה מכינת שרה, לה

 כלים,״ לרחוץ לדעת עריך ״גבר הכלים.
לי. אומרת היא

 בעיה עם נושף אזרח מעלעל. הטלפון
 איתו קובעת מקשיבה, היא מתקשר.

פגישת.
 לחייך, מרבה באוטובוסים, נוטעת היא

 מעטיירת היא עיניים בארבע ובפגישה
מג־ היא נעימת־הליכות. כאשת בעיניי

 ולמישפחתו, לו הדירה את בנה האדריכל
 דירות. שתי של שטח על משתרעת והיא

 היו לא בהחלט חזה מהסוג דירות״גג
שנים. 22 לפני שבאופנה עניין

 אבל תיק. בלי שר תהיה דורון שרה
 רעון־הבר־ שלה, השקטה האמביעיה עם
 להפתיע יכולה עוד — והעקשנות זל

יותר. רחוק ולהגיע

 עצמו מחשיבה שאת נכון •
תל*אביב? של כלוקאל־פטריוטית

 ר הוריי עם ארצה עליתי מאוד! נכון
 לתל- ישר והגענו ,11 בת כשהייתי אחותי
 השתתפתי תל־אביבית. אני מאז אביב.
 תל־אביב. של 25ה־ יובל בחגיגות אפילו

 שביאליק מאוד היפה השיר את זוכרת אני
 שכחו ושלדאבוני האירוע, לכבוד כתב

ןאותו.
 תל־ לעיר לוקאל־פטריוטית רק לא אני
 וגם נפשית גם כצברית, חשה אני אביב.

 שנותיי בליטא. שנולדתי למרות פיסית,
כאן. עליי עברו העיקריות

גדלת! רחוב באיזה •

ץ ד אץ  א״ם.1ו11,ע אחד׳ עודח־ך עיזקשו מי
לומר, עומד עיוזמא׳ אץ

מאני את ׳לדחמי נימקו* ארמש :ומאני

 חייבת תני כענועח. עעמה תת דירה
 כדי מעורה יעתח לת הית כי לעיין

 תחרים, תעלומים למעות תו להעטלם
 הנכדים. עם להעטלם סירבה גם הית
ב מדי יותר יופיעו שהם טוב לת ״זח

 הית לרתש.״ לחם יעלה עוד זה עיתון,
 ועל הנכדים על לדבר מרבים ובעלה
 הנכדים. מפי לעטט מרבים דפנה, בתם,
 לחיוכו ,בנוסטלגיה לשקוע תוחב הבעל

 כשהיתה רעייתו, תחרי חיזר בהם בימים
 בתל- קשישים עופים בתנועת פעילה
אביב.

 דורון שרה מעלעלעל. חדל לת הטלפון
 בדיבורה, מתוד זהירה הית תותו. מנתקת

להת שלת נוטה בתיש, לפגוע שלת נוטה
 בטדר להיות נוטה בננה, תף על חלק

 אימה. בטדר שלת מי עם גם — כולם עם
 החעלחה, תת לח שהבית מה זה אולי
 תפקיד תת לה שהבית מה זה תולי
 מחב- תחת שהית עליה תומרים השר.

 קשה, עובדת ביותר, הפעילות רות־הכנסת
 עבודת-הנמלים תולי פעלתנית. חרועח,

התפקיד* תת לח שהביתה הית הזו
 ביוס״עבו- שהספיקה לי, מספרת חית

 שני להכין פגישתנו יום כמו עמוס דה
 לכל שיהיה במקרר, ולחקפית עופות

 עם לבלות ותפילו קניות לערוך השבוע,
הנכדים.

 חברתיים לתירועים לעתת מרבה חית
הדיפלומטי. הטגל בבתי מטיבות כמו

 לת דורון. מר לחישתר מעדיף בעלה
 תת בגתווה לנו מרתה חות לו. תיכפת

.1962 מתז מתגוררים הם שבה דירת-חגג

 זוכרת עוד ואני גלפור, ברחוב גרנו
 יודעת, את ביאליק. עם שבת״ *עונג

 מיש־ עם מיודדים מאוד היו שלי ההורים
 בחתונה היתה אפילו אשתו ביאליק. פחת
שלי.
?כיאליק את זוכרת את •

 הייתי אני מאוד, טוב אותו הכיר אבא
 אותי. עניינו לא מבוגרים שאנשים בגיל

 אם אותו. לזכור יכולה בקושי שאני כך
 המישפחה ידידת שהיתה אשתו, את כי

היטב. זוכרת אני אחריו, ושנפטרה
אביך. כית על פשרי'לי •

מאוד היה סנדלר, שלמה שלי, אבא
 ציוני. מאוד היה שלי הבית לכן ציוני.

 המנוח סבי עם התכתבה המנוחה אמי
 אבי ציוניים. היינו עד־כדי־כך בעברית,

 בקובנו, שוובה הגימנסיה מיסדי בין היה
 חולים ובביקור באורט פעיל היה הוא

 ב- כתייר לארץ־ישראל בא הוא בקובנו.
 יכול שאינו החליט בה, והתאהב 1932

הגויים. בין יותר לחיות
 היטב, חיו היהודים עדיין שאז למרות

 — מאוד עשיר איש היה שלי ואבא
 שבארץ- עליהם שאמרו מאלה היה הוא

 הוא כי קטנים, לקפיטליסטים הפכו ישראל
 קטן קפיטל לו ונשאר גדול קפיטל עם בא
 לארץ־ישראל, לעלות רצה כל־כך הוא —

 שהיתה אחותי, את להשאיר החליט שהוא
 שתסיים עד קרובים אצל שמינית, תלמידת

המנו אחותי עלינו. ואנחנו לימודיה, את
לידה. בשעת אחר־כך נפטרה חה

החד העולה הייתי לתל-אביב, כשהגענו
הרצליה. בגימנסיה הראשונה שה

 כ־ הצברים התייחסו איד •
? החדשה העולה אל גימנסיה

 אוסטרובסקי- ויקי גם עלתה אחריי טוב,
ה העולה זמן הרבה הייתי שלא כך כהן,

חדשה.
 צד קצת היו ככה שהילדים זוכרת אני
 המיבטא על וקצת שלי הנימוסים על חקים
 ואחר מאוד, מהר נפטרתי מהמיבטא שלי.

 צברית של נימוסים לעצמי סיגלתי ־14,
וטוב. מהר והחאקלמתי

 איתי שלמדה אחרת מפורסמת תלמידה
 שנפטרה בן־אב״י׳ דרורה היתד. בכיתה

לדאבוני.
ז כארץ אכיך עסק במה •

הקבל גדול בחוץ־לארץ היה שלי אבא
 הארץ כי החליט כשעלה, בליטא. נים

 ליצרנים, אלא למתעשרים, זקוקה אינה
 פתח הוא ביצירה. לעסוק החליט ולכן

 להגיד קשה ולקרטון. לנייר בית־חרושת
 פרדס קנה הוא ולכן הצליח, שהעסק

 קפיטליסט היד. הוא לך: אפרתי גדול.
בארץ־ישראל. כספו רוב את הפסיד קטן.
 כ* הידועים הדכריס אחד •

 מעדרבותך הוא שלך, ביוגרפיה
בתל־אביב. קשישים צופים בשבט

 השפיעה, קשישים בצופים שלי הפעילות
ה בתקופה היו חיי. כל על חושבת, אני
 והיו הגימנסיה צופי והיו קהילה צופי היא

קשישים. צופים
 במיגדל-המים במועדון נפגשים היינו

בילי הזה, בפועז־ון שם, מאז״ה. שברחוב
 כשנבחרתי כעת, רבות־רבות. שעות תי

מה חברים המון אותי לברך באו לשרה,
 הפך שלימים שנבל, משה גם ובהם צופים,

ב הנדסת-הבגיין כל את ועשה למהנדס
 מפקד סגן הייתי יודעת, את הכנסת. בניין
 לספר אוהב תמיד אהרון, ובעלי, גדוד
 כי ברחוב, איתי ללכת היה אי-אפשר איד
 ואומרים אותי עוצרים היו מקום בכל

 הצד בסיסמת עונה הייתי ואני .חזקו״
ואמץ!״ .חזק פים

כ בפלמ״ח, מעורבת חיית •
?־ סתנועות־המרי באחת או הגנה
 נולדה ותיכף ,19 בגיל התחתנתי כי לא,

 בא היה שכשאהרון זוכרת אני דפנה. בתי
 נבוכה. נורא הייתי מהצופים, אותי לקחת

 נורא היה זה באמת מחזר. בא פיתאום
 ו,חזק הזמן.חזק״ כל ברחוב. איתי ללכת

 וגם זה, על התגבר אהרון אבל ואמץ,״
אני.

כעת והיה בצופים, הוא רון נכדי כיש

 נשות לאירגון ועד מכאן המרכזי. ההורים
קצרה. היתה הדרך הכלליים הציונים

 חל- סניף להנהלת עברתי אחר־כד
ב הגדול ההישג שזה חשבתי אז אביב.
 להנהלת נבחרתי ואחר־כך בחיי, יותר

 תל- עיריית מועצת חברת והייתי הפיפלגה
אביב־יפו.

ליל• ואם עקרת־בית 'היית •

 שילדים שות1₪ לא אני
 בוונים לא יים1ווד

בו1ב מת!סטת מצי  ו
ס ׳!ש אבל ה<זים, מי א

 פעילותך על בעלך אמר מה דה•
ץ זח את קיבל הוא איך הציבורית;

 במצב הייתי 7ב־ד לכנסת כשהתמודדתי
 אץ סיכוי, לי אץ זהו, — החלטתי שבו

 בעלי דווקא ידיים. מרימה אני כוח, לי
 כל־כד .הלכת לי: ואמר אותי, עודד
 כשנב- כעת.״ תפסיקי אל תמשיכי. רחוק,
פרחים. לו הבאתי לכנסת חרתי

 לפני כעת, תמיד. אותי עודד בעלי
 זר- לי שלח הוא במיפלגה, הבחירות

 דורה.״ .לשרה :עליו וכתב נהדר, פרחים
 תמיד אפר, הוא כשרה, אבחר לא אם

שרה. אשאר
 שד אני לפעמים מופנם. די טיפוס אני

 ז קרה זה איד הגעתי, איך :עצמי את אלת
 לי אין עצמי, את דוחפת לא הרי אני

 עיתונאש. אחרי שרודף קצידעיתונות
 הצבור של זכותו עונה. אני אליי כשפונים

 נוטלת לא אני אבל דיעותיי, מה לדעת
 קצת לדעתי מחזרים, חברי-הכנסת יוזמה.

העיתונאים. אחרי פדי יותר
 נבחרתי כי ראיונות, נותנת אני כעת
 המט אני. פי לדעת צריד והציבור לשרה
 בשום איתד להיפגש יכולתי לא למשל
 תאריך לד שאץ לי אמרת ואופן. פנים
אשה, הרי היא לעצמי: אמרתי אחר.

בצופים אוסטרובסקי־כהן ויקטוריה השופטת עם דורון
ואמץ!״ חזק ?י: אומרים והיו ברחוב הולכת .הייתי

 המדריך בגליל. ימים שלושה של בטיול
 מאוד והוא פצצות־הסירחון, את לו החרים

 לי גורמים האלה הדברים כל התאכזב.
 מהתחלה. הצופים חוויות את לחוות כאילו

 כעת עובר בפעולות, עברתי שאני מה כל
נכדי. על

ה הפעילות התחילה מתי •
שלך? ציבורית

פסיכו שגמרה דפנה, אחת, בת לי יש
 היא וניתוח־פערכות. המדינה מדע לוגיה,

 ,13ה- בני וגיא רון תאומיה, את מגדלת
 בנווה־אביבים. בעלי שתיכנן הבתים באחד

 5 בת שהיתר. עד דפנה את גידלתי אני
 כשהיחה ציבורית. מעורבות כל ללא וחצי,

 אחר לוועד־ההורים, נבחרתי וחצי 5 בת
לוועד- ואחר־נד בית-הספר לוועד כד

 אני אז לנשים. העדפה נותנת תמיד ואני
להי זאת בכל שעה־שעתיים איזה אמצא
אתה. פגש

 שעה מוצאים היו אחרים חברי-כנסת
 מחזרת איני באמת אני בקלות. כזאת
 לא אני זה בגלל ואולי העיתונאים, אחרי
אמצעי־התיקשורת. אצל פופולרית כל־כד
עו לא הפרלסנטרי היועץ •
העי אחרי עבודת־החיזור את שה

? תונאים לו בי מו
 ז פרלמנטרי עוזר מקבל כמה יודעת את
 יכולה אני למה אז בחודש. שקל 5000

 הוא ז כזה סכום תמורת ממנו לצפות
 קובע הוא למישפטים. שנייה שנה סטודנט

 מנהל חומר, בשבילי מצלם פגישות, לי
 ממנו לבקש אפשר עוד מה קורספונדנציה.

בחו שקל אלפים חמשת בשביל לעשות
אני — לד אמרתי כבר מזה, חוץ ז דש


