
 ד״ן. את העריץ -אבא
 ויניס ואני יריב פעס
מ  עמו ונעע הוא ע
 עוונו! יחן שיא ואגו
בנונחוחו.־ ויין עי

•
 לא אחו אף דב של לתתנה נע .שרת
אגו שא שתג הזגץ

 לבוא ח״ב ,ודתי ד.
אתכסד לנון

•
 אמו באת ״נשגולדה

 אגא, שי מוחה אחו׳
 ושנות׳ הסתובבתי

איו בשי  היא ונו,
יכהו״ יבוא מענה

 יאבא. סבוה .אגא
 בעובייה היה שא

ת  שהניוה יפני אמו
 7 בגשר יבאה שתו

־,פרופסור. עם שנש

 יתווה נמס היה .שא
 ושרש משה אחרי

 - מרה! פורה!
רנו  נותח נ
ח.־ חסוה

 וחמירניץ .פוופסוו
 שת •ועתי ,יג־א אגו:

דן מיה ג  הייתי בו
 נשוא ששב

נזנוית־ושאהד

מספח בן־גוריון, דויד של הבכורה , ר ז ע י ל א ר בתו ב ה ל או ג
ונורו בךגודיוו על ילדותה, על ,1־ אביו להולדת שנים 91 ן ז במלאו

אמו 1 אישיוו ועל ז ושדו אשכול גולדה, ן, לדיין גביה ו יחס ער ,1 כהודיס

 ודוד פולה גרו בן״גוריון בשדרות בבית
 עמוס גאולה, - ילדיהם שלושת עם בן־גוריון

 רק שם נותרו הילדים משבגרו ורננה.
שניהם.
 עמנואל גרים עשהאל ברחוב בבית
בן־אליעזר. וגאולה
ובצני בפשטות מצטיינים הבתים שני

עות.
 גדוש בן־אליעזר בבית חדר״האורחים

 פולה. ושל בן־גוריוו של ותמונות בספרים
 ידו פתב בן״גוריון, ראש של ושחור גדול פסל

ועליו. שלו וספרים הממוסגר

 דוד של הבכורה בתו היא גאולה
 לאיש הנשואה בגימלאות, מורה בן־גוריון.

 שהתפרסם יריב, של ואמו מישרד־הביטחון,
 על לחתום בחר המפורסם סבו כאשר

יריב). של יריב(סבא בס.ש. בדבר מאמריו
 - וגלוייה לבבית חמה, אשה - גאולה

 בהערצה אביה, על שעות במשך לדבר יכולה
 על שעות לדבר יכולה רבה. ובאהבה קץ אץ

 פעם בכל משתאה כשהיא פולה, אמה
 של במינו המיוחד אופייה לנוכח מחדש,

בן־גוריון. פולה
שנים במשך היתה בן״גוריון מישפחת

 מדינת של הראשונה המישפחה ארוכות
 סוב מקום תופסת היא היום וגם ישראל,
 לעקוב אוהבים אמצעי״התיקשורת באמצע.
 האנשים של הפרסיים חייהם אחר מקרוב

 מישפחת של העוזרת מאוד. החטובים
 בידורי במופע מופיעה ג׳יבלי, מזל בן־גוריון,
 קוריוזים ומספרת דותן דודו בהנחיית

לשעבר. שלה הבוס של מחדר־המיטות
 העוזרת, של מהתנהגותה סולדת גאולה

 של נכדתו בסלחנות. אליה מתייחסת אך
 היחידה אינה שמזל אומרת אורית בן־גוריון

סבא. של החדר מן בסודות שמשתמשת

 9הוז המישפחה, של מורת״רוחה אף על
 97ה־ הולדתו יום את לחוג ג׳יבלי מזל

בסוכות. שנחוג ״הזקן',
 עני< מישפחה היא בן־גוריון מישפחת

 י אחיו דודיה, בני כי מספרת גאולה
 1לא הארץ. ברחבי פזורים בו־גוריון

 ארב היו בן־גוריון, אביגדור עורך־הדץ
לארץ־ישראל. עלו כולם ילדים.

 ש גרץ שבס בני כל לא גאולה, לדברי
 בן־גוריו( יש כך לבן־גוריון, שמם את

 הנושא בית״השיסה ובקיבוץ נעו בקיבוץ
המישפחה. של המקורי שמה את עדיין




