
גדולי אבל יודע. אינו איש אומי<׳1
ים ממלכתי לאירועים מזמינה

 כולם ערב. באותו נפשה חשקה שבה
 שלא לעצמם להרשות יכולים לא באו.

 שהיתה בעיר שידברו להם חסר לבוא.
היו לא והם לרבין, יום־הולדת מסיבת

שם!
מכי כבר הם בביתה, המסיבה אחרי

 א־ או אשת־השר לפעמים אותה. רים
 להודות כדי מטלפנת שת־חבר־הכנסת

 חברות. והן נעימה, שיחה הערב. על
 בעלה ואת אותה להזמין אפשר כבר

 עוד מקסימום בביתה. אינטימי לערב
אחרת. פוליטית אישיות או אחד שר

 של והחברים המכרים חוג גדל כך
 בתמונות מתועדים אגב, שכולם, שרה

 מנחם עם שרה הגברת. עם אישיות
 עם שרה פרס, שימעון עם שרה בגין,
 הד״ר עם נימרודי, יעקב עם רבין, יצחק
 כל עם שמיר, יצחק עם קיסינג׳ר, הנרי

 הנשיא עם צה״ל, של הבכירה הקצונה
 בדרך צבאי מסוק בתוך הרצוג, חיים

וקצי ראש־הממשלה בחברת לתרגיל
כולם. עם דוירוביץ שרה בכירים. נים

 לכל התרגל שהוא אומר מתי הבעל
כלל. בדרך לו, מפריע לא זה העניין.

 למסיבות יוצאת כששרה בערבים,
 מנגן ממילא הוא גדולי־הדור, עם

אירוע. באיזשהו
העצ על לו עלה זה אחת פעם רק

 ראש־ממשלת של ביקורה בזמן בים.
שרה נעלמה תאצ׳ר, מרגרט בריטניה,

ה בגלל אם באים. הנבחרים, והם,
 אם תמיד, בביתה שיש הטוב וויסקי
 בגלל אם מגישה, שהיא הארוחות בגלל
 אחד שכל הטובה המילה החם, היחס

 לא בעצם היא מפני אם ממנה, מקבל
פרו לא עזרה, לא כלום, מהם דורשת
תשובות. לא טקציה,

 שרה היום כי כולם באים הם ואולי
 המארחת בארץ, מוסד היא דוידוביץ

ש וכמו הכנסת, של הבלתי־רישמית
 הם כך שלהם, מהחשיבות נדבקה היא

שלה. מהחשיבות עכשיו נדבקים
 עם שוחחה היא שעבר בשבוע הרי

 אחד אף אם מה בליז(אז ראש־ממשלת
 היא ואתמול זה?) איפה יודע אינו

 שתתה היא ושילשום רבין, את אירחה
 של בביתו תהיה היא ומחר שריר, עם

 להרשות יכול מי אז — פרס שימעון
 עוד בחברתה? להיראות לא לעצמו

 לשרה מוזמן לא הוא שאם עליו יגידו
 זה ורק פאסה, לבטח כבר הוא דוידוביץ

יודע? מי שוב. להיבחר לו להפריע יכול

 הנהג
גולדה של

 של הנהג את שרה פגשה 16 גיל ך•
 עליו הפעילה היא מאיר. גולדה **
אותה שיקח והתחננה חיוכה מיטב את

ם מחוץ הריון ח ר ל
יגיז• לאה ♦

שלהם. חברה היא דוידוביץ שרה אם אותה שאלתי
א לא.  ופעם באירועים, הרבה אותה רואה אני שלנו. חברה לא הי
צלמת. בתור בבית אצלנו היתה היא אחת

 שהגברת יום־ההולדת למסיבת לביתה באתם מדוע כן. אם
רבין! ליצחק אירגנה דוידוביץ
 השניה בפעם מסרבים. הראשונה בפעם הרבה. מוזמנים אנחנו
 אנחנו השלישית, בפעם ומזמין מתעקש מישהו אם אבל מסרבים.

באים.
 יום-הולדת מסיבת רבין ליצחק אארגן אני הבאה בשנה אם
לביתי? גם תבואי פעמים, שלוש אתכם ואזמין
שנבוא. לוודאי קרוב תתעקשי, אם
לגיאדו. בילי •

 אמת יש אם במרכז״ההסברה לסמלים האחראית את שאלתי
 בן־גוריון, דויד של הציור כאילו דוידוביץ, שרה שהפיצה בשמועה,

שלה. 40ה״ בשנה המדינה סמל יהיה שוורץ, מיכאל על״ידי שצוייר
 של צילום בו יופיע לגמרי. אחר יהיה המדינה סמל שטויות.

.40 הסיפרה ועליה המנורה.
הילל. שלמה •

 למסיבה היו־ר תגובת את הכנסת יו־ר מלישכת ביקשתי
בשמו. בכנסת, שנערכה

כדלקמן: היא הרישמית התגובה
הק באירוע ודובר שהיות להבהיר מבקשת הכנסת יו־ר לישכת

 בן־גוריון, דויד ישראל. מדינת של הראשון לראש־ממשלתה שור
 ההזמנה נוסח במישכן־הכנסת. האירוע קיום את הכנסת יו־ר אישר

 על־ידי ונשלחו הוצאו ההזמנות הכנסת. עם תואם לא לאירוע
 בהזמנות. שצויין כפי שלא בלבד. ואחריותם דעתם על המארגנים.

הנ״ל. למסיבה הכנסת ידיר של חסותו ניתנה לא
הרצוג. חיים ♦

 על הנשיא חתם מדוע לברר ביקשתי נשיא-המדינה בלישכת
 גלוסקא. עמי הדובר של במישרדו שוורץ. מיכאל הצייר של הציור
לי: נאמר

 כי תגובה. שווה לא העסק כל חתם. הנשיא גם אז חתמו. כולם
סן מדובר  בצלמת. הכל ב

לסיד אפריים אל״מ+
 תרגיל לכל דוידוביץ שרה מגיעה איד צה״ל דובר את כששאלו

לפיד: ענה ראש״הממשלה, של במסוקו ועוד צה״ל, של
 נכנסת היא איך ברור לא לרחם. מחוץ הריון היא הזאת האשה

יוצאת. היא ואיך

 האורחת בעיקבות נסעה היא מהבית.
 ומשם לתל־אביב, מירושלים המכובדת

 לחיפה, רמת־גן ודרך וייצמן, למכון
 אינו כבר מתי אבל קבלת־פנים. לאיזו
מילה. אומר

 לאיזה ללכת לא לה אומר ״אם
 אישיות, איזו עם להיפגש ולא אירוע,

 ואני עמוק. לדיכאון נכנסת מייד היא
 ואשת־ ועליזה שמחה אשה בבית רוצה
 מדוכא יצור איזה לא תוססת, חברה

 לפי החיים, החיים." את ממנו שמנעו
בפוליטיק החיכוך זה דוידוביץ, שרה
אים.

התר הנהג המפוארת. במכונית לסיבוב
 למכונית, הקטנה שרה את הכניס צה,

 לתל- איתה ונסע הווילונות את הסיט
לירושלים. ובחזרה אביב,

 של מהמכונית שרה יררה בירושלים
 קדימה, לשעוט המשיכה אבל גולדה,

 את מנהלת היא ,33 שהיום,.בגיל עד
 במדינת־ישר־ הפוליטיים חיי־החברה

 תהיה לא היא ראש־ממשלה אולי אל.
 רצוי לראש־ממשלה כי שנים, 10 בעוד

 איזה אבל פוליטית, דיעה איזו שתהיה
 כל הרי לא? למה — כבוד של מישרה

פרס.שלה! חברים הם גדולי־האומה

י 1ך 1 ן ן הע התצלומים מאוסף קטן חלק |1ך
□  בחברת דוידוביץ. שרה של נקי □ #1!■ וו
נשיא־ עם מלמעלה: העולם. וגדולי המדינה אישי

 במסוק שגיא) אורי שמיר(והאלוף יצחק עם המדינה;
 בן״נון אביהו נימרודי, יעקב עם צה״ל; של בתרגיל

שימעון עם הזקן; של נכדו בן־גוריון, ואלון
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