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מגילת־ מנוסח מורכב הציור דוידוביץ. שרה של גדול

 החתימות הציור, בתחתית בו, ומופיעות העצמאות,
 לזה מתחת המקורית. מגילת״העצמאות חותמי של

היום. של המדינה גדולי כל את דוידוביץ החתימה

,12.00 בשעה במאי, חמישה ף*
 מהדמויות ואשה, איש 150 הגיעו ^

למ־ בארץ, ביותר הבולטות הפוליטיות
 במיז- וארוחת־צהריים סיבה־קוקטייל

 כל הכנסת. במישכן נון־חברי־הכנסת
 זמן קיבלו ואשה איש 150 מאותם אחד
 ובה מועדפת, הזמנה לכן קודם קצר
 יו״ר הילל, שלמה שמר כתוב היה

 היה עוד למסיבה. אותם מזמין הכנסת,
 תמונת הצגת שבטקס בהזמנה כתוב
המסיבה, בעת שתיערך בן־גוריון, דויד
 מר הממשלה, מ״מ׳ראש חלק יקחו

 ראש נבון, יצחק מר פרס, שימעון
בן־נתן. אשר ומר קולק טדי מר העיריה

 שהמארחת כתוב היה ההזמנה בסוף
דוידוביץ. שרה הגברת תהיה

ל־ נכנסו כבר המכובדים כשכל
בעיה. שיש הסתבר מזנון־חברי־הכנסת,

 מדבר ונראה בצד עמד הילל שלמה
 שהיו״ר הסתבר מישהו. עם גדול בכעס
 הגברת אם רק לאולם ייכנס שהוא אמר

 על ותתנצל כולם לפני תקום דוידוביץ
 מבלי ההזמנה, על שמו את רשמה כי

 את לשאול ומבלי כך על לו לרווח
דעתו.

האור כל התנצלה. דוירוביץ שרה
ארוחת־צה־ אכלו קוקטיילים, שתו חים

 מיכל הצייר של הציור את ראו ריים,
 בן״גוריון,.ציור דויד את שצייר שוורץ
התנש גדולי־המדינה, כל חתמו שעליו

 שלום- אמרו רוידוביץ, שרה עם קו
הביתה. והלכו תורה־להתראות

וש מבאי־המסיבה אחדים פגשתי
י־ 24 ף--
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נימרודי. יעקב של בתו בחתונת גם כיכבה היא כולנה. על עלית שרה ואת

 מוסד היא האם ? בדיחה היא האם
והיא בביתן!, מתאדחים האומה

 דוי־ הגברת בעצם זאת מי אותם אלתי
לה ידע לא מהם אחד אף אבל רוביץ.

 היתה הנפוצה התשובה במפורש. שיב
 המסיבות, בכל שנמצאת זאת נו, ״שרה,
ו**** אותה." מכירים וכולם

 עם בזמנו גרה דוידוביץ רה **ץ
ה מישרדי היו שבו בבית הוריה

 המדרגות על אחרונות. ידיעות עיתון
נר והם רבים, וצלמים עיתונאים פגשה

 להיות שכדאי חשובים אנשים לה או
 אותם להזמין התחילה היא כמותם.
הביתה.

 חשובי־המ־ :ם7 שרה של הצילומים סף
 המי־ומי של מוסיאו׳ לפאר יכול דינה

 היא לה. מרוצה וגם במדינת־ישראל,
 איתם ומוץנשקת כולם עם מתחבקת

ומשוחחת.
 שנראתה אחת, פוליטית דמות

 לי: אמרה דוידוכיץ, שרה עם מתנשקת
 בשנה, כאלה מסיבות לכמה בא ״אני
 אני האחרים והאישי: חברי־הכנסת את
 לא אני נשתיהן את אבל מכיר, עור

 באה ׳:שגברת אז לזכור. תמיד יכול
 מנשק. אני לנשיקה, לחי ומגישה אליי

 אשתו זאת!:מיקרה אולי יודע? אני מה
 נחמי אריק של או שריר אברשה של

לחי?״ עוד לנשק הבעיה מה קין?
 יש נעים, תמיד שרה של בבית

 טובה. ומילה חיוך יש טובה, ארוחה
ומפטפטים. נכנסים היו אנשים

 הכי אבל שרה, בעיני חן מצא זה
לפוליטי הקירבה בעיניה חן מצאה
ביו הקלה שהדרך החליטה היא קאים.

 היא■ אותם ולהכיר אליהם לגשת תר
המצלמה. דרך

 מצלמת. והחלה מצלמה, קנתה שרה
 הושיטה חייכה, היא הצילום כדי תוך
ע ואנשים שלום־מה־נשמע, אמרה יד,
לה. נו

 מסיבה יש איפה שמעה היא אחר־כך
אנ לשם. מגיעה והיתה חשובים, עם

 להיכנס, לה ונתנו אותה הכירו שים
 החזירו וכולם לכולם חייכה וכשנכנסה

 היתה כזאת מסיבה ומכל חיוך, לה
 חדשים מכרים חמישה עוד עם יוצאת

מעולם־הפוליטיקה.
 שיצלמו דאגה היא המסיבה כדי תוך
או־ ידועות. דמויות של בחברתן אותה

הולדת

 מ־ בעלה עם יה{־ שרה, גרד! יום ^
 ב־ ונגן במישרד-האוצר פקיד תי, ^

 ילדיה, שלושת ועם תיזמורת־חתונות,
בירושלים. מוץ?) פוליטי(אלא ברחוב

 בבוקר מאור. עסוקה אשה היא שרה
 את מנקה למישפחה, אוכל מכינה היא

 הצ־ אחרי לשיחות־טלפון. ועונה הבית
 לכבוד בהתרגשות כבר היא הריים

 מסיבה שום וכשאין הערב. של המסיבה
 היא ןחשובים, אנשים עם מעניינת
בבית. אצלה מסיבות מארגנת
 תאריו־ לה נוד̂ז שעברה בשנה
 אירגנה שרה רבץ[ יצחק של הולדתו
ש אחרי אותו. והזמינה לרבין, מסיבה
 לאה ואשתו רבתן הסכמת את קיבלה

 לה היתה לא כבר שלה, למסיבה לבוא
פוליטית זן־מות כל להזמין בעיה שום

בה. דבק הפוליטי־חברתי שהג׳וק לפני - בחתונתם צולמה זו תמונה


