
על החיים בזוג, על גל השמועות ועל חשיפת הילדים. וגם
£ על הרומן עם ר11^$מ^ב מעט והביא לסיום הנישואין
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יד*דה קרובה של שדה טÎגנרבת לספק הסכר לתופעת
"שדה, זמזרי פרשת הקלטת, ובפרס אחרי שחפכה לרעיית ראש
הממשלה, נמצאת תרה לחגים איומים. כן, יש לח לטעמים
תגובות בלתי' שקולות, כמו בראיה עם יעל ח- *גל הייתי
רדצה לתטÎת אשה אחרת שתטוד בלחגים האלה ולא יהיו לה
מסעם לפעם תגובות כאלה. היא מגדלת ילדים, היא משתדלת
למלא תפקידים ציבוריים, אבל הרי היא רק בןÎאדם, ולפעמים
היא עושה שניאות. הנה, לדוגמה, טרשת חפספלת. שרה לא
תדבר על זה, כי הדי סניה שאו הגישה נגדה תביעה. אבל אני
מכירה היסב את הסיפור. תאמץ לי - על הרבה פד1ת משריפה
סיר שלם של מדק והזנחת הילדים החלפתי מטפלות, וכמעט כל
אשה בישראל עקתה את זה. אז למה רק לשרה נתניהו אסוח'

איך בדיוק הם נםבשו?
*. של בניטץ נהניתÎ. לפניה היה שדה היא רעייתו השליטו
נשר למיקי הישראלית, אותד1 הכיר עוד בילדותו בירושלים,
ולפלר האנגלית, אותה תכיר בבוסטון. כך שכאשר בנימין
נתניהו הכיר את שדה, בשנת 1988, כבר היה גרוש פעמיים.
שרה היתה אז דיילת "אלÎעל*, גרושה סדיה מבעלה הראשון*
דורון נויבורנר. "בוודאי שהיו לה רומנים לפני ביבי', את!רת

את; מחברותיה, "הרי היא לא היתה ילדה כשפגשה אותו'.
נתניהה .טסתי חזרה לארץ םאטÎיקה ועשינו חנייתÎביניים
̂? בשדה. היא מאתÎ ם1אח חן ים. כשירדנו, ראיתי אח נאמטטח

בעיני, במיודיÎ מבס העיניים שלה'.
הם החליפו כפח מבטים, אבל לא דיבת, וכעבור זמן קצר
חזרו למטוס. בעת שהם נחתו בנתבÎג, לנחניהו כבר היה מספר

הטלפון של ה1עירח בהירת Îהשיער.
שרת "בדיוק שכרתי דירת חדר בגבעתיים. בבוקר עסקתי
בפירוק הארגזים שלי, ולפתע צילצל הטלפון. 'מדבר בנימין
נהניתי, חח< אמר. השאלה הראשונה שלו הדהימה אותי. היא
חיתת 'בת כפה *;!' זמרתי, 'שלושים', והוא אמר, 'אה, יופי,
חשםתי שאת הרבה יותר צעידה/ חח< ביקש להיפגש עוד

עדב'. םטזע

Îצי, היתה אז נם היא דיילת כ"אלÎגילח, אז 8דת, כיוס בחמ
עלי, ומיורדת מאוד עם שדה, אז בך ארצי, כיום נתניהו. (אץ
שום לליבת משפחה, לפרות השם כךאדצי): "היא התקשרה אלי
Îלבקש עצה. סיפרה שביבי סילפן אליה, אבל היה לה כליינד
רייס שקבעה פראש עם מישהו אזי. אמדתי לה: יאני מציעה
שתיפגשי ע0 הנתניהו הזה ב5Î או ב6Î אחדÎהצהדיים. אם ימצא
חן בעינייך - צלצלי לבתהÎ השני ובטלי */ הפגישה איחו
באיזה תירוץ. אם לא ימצא חן בעינייך - תלכי לפגישה
̂י אליה כדי לתכנן פה היא תלבש לדייס עם השנייה'. אפילו ב
ביבי. הובסנו על מכנסיים וחולצה כצבע שד1ר, אמדתי לוג
'שדה, בכל שעה שהחזרי - תתקשרי אלי ותספרי לי איך היה''.

שדה נתניהה "קבעתי עם ביבי ב5Î בלובי של 'שדתון' כתל*
אביב, ומשם נסענו לכיתÎהקטה 'אלדין' ביפו העתיקה. אתÎÎכך
סתם הסתובבנו כמכונית, נסענו עד לפרדסים של נתניה,

וחזרתי לדירה שלי לפנות בוקר'.
גילה פורתÎבךארגי: "היא התקשרה אלי בארבע בבוקר,

וסזה הבנתי כנייד שהולך להיות פה רומן רציני'.
נתניהה "לפתרת בבוקר ז77קשדתי לאחי וסיפרתי לו על
הבחורה שחיכיתי. >טרתי לו, יעידו, היכרתי בחורה מאחי
נחמדה וחכמה. לא ילדה - אשה/ פה שחשוב לציץ שממש
םהזדטזלה ידעתי שאני רוצח ילדים עם שדה. למחז אני לא

יודע, אבל זו וזיתה התחושה*.
שדה! "אחדי כמה יפים שחיברנו הוא ומל להציג אחזי
לחבריו, משהו מעץ 'בחינות קבלה'. הראשון בסיידה היה
הפסנתרן דוד ברÎאילן, כיום ראש אגף זעייסבדה והתקשורת
̂יה. דוד ואשתו הזמינו אח/נו לביתם במשדר ראש הםם/
̂זשק לי לנסחנ. ביבי יו ושלים. אז לא היתה לי מכונית, ולא וע נ
אמר, 'פח הבעיהז', ושלח לי מונית. זה עלה לו 200 שקל, נדמה
לי, וזה עשה רושם אדיר על גילה. 'איזה פחזדי, היא התפעלה*.
נתניהה -כן, היא פצאהחן בעינ-. יש לה יופי, חוכמה, עומק.

אני לא מאחÎ פתוח רגשית*.'
שדה נתניחה .ואני דווקא חשבתי אז שוע* מאוד רגיש-.'

נתניהה "אבל הייתי פתח; קשוב, והיה לי זמן. זה חיה זמן

קצר אחר הנידושץ שלי. הייתי צריך להתחיל שוב, לבנות הכל
מחדש, להתיישר'.

בבוורי הרכילות קזל >וז הגסירו את שכנך לשטות של עדד
במה נשים.

"מה הן מעניינות *רתיז עם שדה יכולתי לדבר, איתה
פחועזחלה היתה לי שותפות'.

דדוטרטפ וטילו 0י6ור קל רוטן טפולים בינך ובץ וגשח
^שירה וט0ור0כ9ת*

̂ןךלי היא חשבה שאני מעוניץ בקשר כדי לקדם את עצמי,
אבל זה לא היה נכון. רציתי את שרה, ולא כדי לטפס
באמצעותה לגםרת, אלא כדי שתהיה איתי. וזה עוד תÎ:חזק
כשהכרתי את ההורים שלה. םג97;י אצלם בית צנוע, פלא גם
נשמה ונם השכלה. הגילוי שיש דימיון רב בהשקפות
הפוליטיות של שנינו בוודאי תרם משחו לקשר, אבל העיקר
היה העוסק של האישיות. ידעתי שדבר כזה עור לא היה לי
בחיים. הםיטען הערכי ששרה נושאת איתה, קסם לי בצודה

יוצאת פן הכלל.
שרה: 0טי באה מבית פחד מאוד. אבא שלי היה םןצ'ל -

אבל הוא פציפיסט".'.
נתניהה "אבא שלי אופנם לא פציפיסט, אכל רוא לא בדיוק
אישÎצבא פצסיץ. בשנות ה0Îג גייסו פעם את אבא למילואים.
בליל תחÎף גשום וקר ניסו ללמד אותו ליחת ברובה. שבוע היה
מצונן, אבל אני זוכר שכשזעא הזד הביתה, הוא עשה ניתוח
מאוד םלופד של ההוראה! שנתן לו הדס*©. פשעשע לחשוב

ששלושה בניו שירתו בסיירת מסכ'ל".'
שרה: .אני לא פציפיסטית, אבל אני לא נותנת לילדים שלי
Îשום משחק בכלי"נשק. בארון הצעצועים שלהם אץ אף כלי

נשק'.
Î"נתניהה "זה נכח, אבל הם ועלכים מכרת כל הזמן

כתחילת תקופת החיזור התגורר ביבי בתלÎאביב, ברירה של

דח שבה לא ישנתי בבית - כשהייתי בארץ - היתה הלילה הארוך שביליתי עם דן אחרונות, חפעם חיחי ביבי: #בשגים ה
דור, כשהיה הוויכוח על האלכסון, בכנס בקיסריה" מרי
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יים? הוא נותן לה א זרקה אותו מהבית? שמעת מה קרה בגךחיות? זה נכון שהיא מתערבת במינו דעת שהי ?
חות עם רמי דרת שי לקרוא חומר מםווג? • ראש הממשלה ואשתו מתמודדים מדי יום עם גל של רכילות. בסי
יים, סיפרו על ייהם הפרט טל, שפגש אותם לראשונה לפני שנים רבות, נפתחו בני הזוג. איםשרו הצצה לח

חזרו את סיפור היברותם, והתייחסו לרומן עם רות בר .המאבק בשקרים ובשטרות/ שי

מי טל _^ ר
וניליונÎםו *לום ברÎםל

¤ הרף. רט הזוג המתוקשר כיותר בישראל,^—^^ ותביס עליהם כל הזמן. מגלמים אותם ללא ¤¤¤̂/ אולי יותר מכל לוב אחר בתולדות המדינה,^^?^^^ ^^
והם, שדה ובנימין נתניהו, טוענים בתוקף שכל רזזשיפה

הגדולה הזו, באה עליהם קהיא םד1ונם ושלא בטובתם.
זה נכון חלקית*

מגד אחד, כשנבחר נתניהו לתפקידו, ם1אה עגםה אשתו
Îשרה (56) בתפקיד רעיית ראשי 1ופם שלה הגעירה ביותר אי
פעם. היא קיוותה שעגם הופעתה של אשה צעידה יחסית, נאה,
משכילה אם לשני ילדים קטנים, תביא לה פופולריות. גם
כעלה האםיז שהתופעה המשפחתית הרעננה והפוסוגנית
(שדונטנה כבר למחרת הבחירות בצילומים משפחתיים
םחוייכים, שהופנו לכל העיתונים), תוסיף בונוס של אהדה,

לנושא והפקיר הרם כמדינה. שניזק טעו.
איכשהו, משהו השתבש בתרגום תופעת המשפחתיות
המתקתקה םאםדיקנית לעברית. אולי זה התחיל בכלל םה1עד
̂ה ע1פו כשיגא לתקשורת עם סיפור שנקט ראש הםמקף
̂ה וללא בגידתו ברעייתו (ובניגוד לנשיא קלינסזץ, בלי הסכט
השתתפותה של הרעיה בס1ינת החייתי). אולי זה והחיל
Îמהסיפורים שדלפו מהשכנים בבית" הם שותף בשכונת בית
הכרם. אולי םוטפליה הקרובה, שלא תמיד אהבה את התנהגות
רעיית ראש הממשלה, ואת השמעתה על הבוס שלהם. כך ז&י
כך, מאז הבחירות של 1996 תו0גו שמועות רבות על שרה
Îידי ראשÎנתניהו רעל יחסי הזוג. דולקז הוכחשו נמר 1111. על
הממשלה ורעייתו, או דוברים רשמיים. חלקן הוכחו כסיפורי
בדיות. לחלקן הגיבור הדחב התקשה להאמין, חלקן כבר דבקו
בבני הזוג וה0כו לנו^ת תÎבים. זו הסיבה שהם הסכימו
להיחשף, כזוג, לכתבה זו, םגופן שכמותו לא עשו בעבר.

נתחיל מהשמועות. המפורסמת שבהן, זו שברםיזות
קפגניות אוזכרה בתוכניתו של ח שילון לפני מספר שבועית,
וברמיזות קגת יותר םדוייקות פודסםה באחד טסוספי סוף
השבוע, עסקה בביקתי שרה, בנימץ וילדיהם בגן החיות התניכי
כירושלים. הם נכנסו לאחר הםשרדיס כדי לנהל שיוה טלפון,
ואז, ללא נוכחהÎ! המלווים, 6רגה ביניזק מריבה (והמהדרין
מוסיפים; -תעזבי לי את הידÎ, אפר ראש הממשלה, "כאז לא
רואים אח"עו*}. השניים לא ידעו, ממשיכה השמועה, שבדיוק
כמשרד זה ממוקמת מערכת הכריזה, שהעבירה את חילופי

הדברים לכל רחבי הנן.

טליה? מה קרה באי
נתניהו מגיב לשמועה: ,כז, שמעתי את זה. שטות מוחלטת*
באנו לגן לכמה דקות, ולא נכנסנו לשום בניין. פשוט טיילנו
בשבילים Î ויגאנו. אכל הסיפור הזה מאחÎ אופייני. פנסים
לבנות כאן םגיאות מרומה, שהיא הפוכה מזו האמיתית. אלה
שקרובים לנו מכירים ו"ויו יעים את האהבה, את ההערכה
ההדדית העמוקה. יש מי שמנסים בזדון לבנות תמונה הפוכה".

ושמועה נוספת: בעת ביקהÎ םםלס/י באיטליה, י1א .ביבי
כהוגישה עם עמיתו הא"סלקי, והתכונן לגאת לשער טיסוס.
לתדהמתו - כך הסיפור - והברד לו כי שדה ביטלה את

הביקור מבלי שהתייעגה עיםו.
נתניהו בתנובה: .פה כבד אפשר להגיד על סיפור כזהז סוב
שיש תגלוםים המתעדים את הביקחÎ שלנו בשער סיסוס. אני
Îאפילו זוכר שיאיר מאוד והרגש, כי ת0< למד בגן על בית
המקדש, רעל סיסוס שלקח את אוגדותיו לרופא. הוא אפילו ידע
לספר לי שהגננת רותי דיברה על מנורת ביתÎהםקדש

שנעלמה, ואמדה שהיא נשברהי.
עלÎפי השמועה הסריה ביותר, שתפסה תנ1ש7 בשבועות
הזמזרונים, ראשÎהםםשלה פגש לא מכבר את גרושתו, םלר,
במסיבה, ונישק אותה על לחיה. שרה - כך האגדה - רתחה,
גירשה *?/ כעלה םמעחÎהשÎד בו הם סץנוררים, ובמשך

שלושה לילות נאלץ נתניהו ללון בבית הוריו כירושלים.

נתנידה -האמת היא שלא ראיתי 91ז פלר כבד כפה שנים.
אגב, בשנים האתÎונות, הפעם היחידה שבה לא ישנתי בבית -
כשהייתי םט"ץ - ודתה הלילה הארוך שביליתי עם רן מרידוד,

כשהיה הוויכוח על האלכסוץ, בכנס הכלכלי בקיסריה*.
ל̂  שדווקא סביבך  ̂ אק" אתה מסכיר 0ת חתוס̂ן

ו&גיג זוגתך רוחשת חרושת שטג^ות 3ח חסרת תקדיםז
נתניהה ,יש סשוס תעשייה כזאת, של שקרים והשמצות, מי
שעופד פאלזוריה וזשב כנראה ששרה היא מסרה יותר קלה
ממני, ולכן ולא מכוון את כל האש אליה. *תי, בדדךÎכלל,
קשה להרגיז, ועוד יותר קשה להעליב ז&זזי, אבל.אחד תÎברים
היחידים שבאמת מרגיזים אותי, זה ההשםגות על שדה, וזה נם
, םביא אח;י להתקשר לעיתונאים. אני אומר להם: יחבר'ה,
תכתבו עלי מה שאתם תגים, אבל תעזבו את שדה במנוחה.
היא אשה סובה, רק רוגה לעשות טוב לאחדיס- זה לא פגיע לול.
כל שבעת ראשיÎהפפשלות הגברים שהיו בישראל לפני
נתניהו היו נשואים. עיון בארכיון מגלה, כי הפופולריות טבק
כולן היו עליזה בגץ וסוגיה פרס, שמיעטו לדופיע בגיבור. לאה
רבין עודרה והנגדות אגל רבים, אבל למרבית הפליאה, >3ו
המקום השני ברשימת הםותקפות בעיתונות, אחרי שרה
נתניזע, תופסת דווקא מרים, רעייתו השנייה של אשכול. אהיי
היה זה 3עד הגילים כינה לבץ בעלה וכל ההנהגה הוותיקה של
םפא'י, ראה'י איÎהקהגולריות שלה בחונים מסריפים נבעה
םסירובח להיות גל של בעלה, ודהעקשותה להופיע כאישיות

עגפאית.
שדד. נתניתו היתה רוגה לייחס את ההסבר האזדון נם
לרחשי העוינות שהיא םעודרת. אבל בם קרה שלה, חייבים
̂ה ותופעותיה הגיבודיות עד כה, היו אכן להודות, עיקר עיס
על תקן אשתו של, ולא כדמות ניבודית בעלת מעמד עגםאי או
ת שתאפשר כפסיכולוגית פעילה (שכן סדם עקתה *ז ו11נ1^ו
לה זאת). ובכל מקרה, גם אם ההסבר היה חקי, אין בו כדי
להסביר םדוע, בתוך שנה בלבד, זכתה שדה נתניהו בתואר
הבלתיÎנחשק "רעיית ראשÎהםםשלה המותקפת ביותר
בתקשורת בתולדות המדינה'.

ביבי: *אני מתקשר לעיתתאים ואומר לחם, יתברית, תכתבו עלי מח שאתם רוצים, אבל תעזבו את שרת במנוחה. היא אשח
טובח, רק רוצח לעשות טוב לאחרים. זח לא מגיע לח"



כדיילת. -030 שלי היה וזלה מאחÎ. ודא היה טתאש6ז מפעם
לפעם כביתÎזדלים ליום טיטולים, ואני הייתי סב<דת אותו.
פעם אטד לי אחד הרוטאים שזדא סובל ממשהו שעלול להיות
קטלני וזעסיף, יבכל מקרה, איÎא&קד יהיח להניד שהוא כז;
נעיד-' הייתי המומה. סיפרתי את זה לביבי, והוא השתולל
מזעם. ודא הביא לאחיו, עידו, שהוא רנסגנולונ, את צילוםי
הרנטגן של אבא. עידו הביס בהם, ואמר ש)3א שלי חייב
להתייצב מייד בביתÎתזולים רפב'ם. קמ אמת ש1ריך לנתח
אותו פייר. הוא נותח, וכד ני1ל ממוות בטוח. מאז אבא שלי

אומד שביבי נתן לו את החיים'.
באחד הימים בק"ץ 1990 בא ביבי לסת הה"Îה של שרה
בסבעון, וזק י1או לקבר בשייח' אבריק הסמוכה. שדה נתניחה
.יש לי זכרונות יפים מהמקום הזה. שם עשו לנו את סקס
ההשבעה לנוער העובד, תנועה שהלכתי אליה למדות הנסיות

הפוליטיות ק*1 הורי*.
בנימין נתניתה "כן, לכל אתÎ יש סטיות"'

שרה: "היינו על ההר, הסתכלנו על העמק. אנשים שהיו
במקום זיהו אותנו. אזי צעק לעברנו, 'נתניהו, רוצה ק&הז'
מישהו >מÎ1 טעה וצעק, 'יוני נתניתי, כ0רה עליר-'י ואז' על
הגבעה, ביבי אמר לי, ישרח'לה, אני דתה שנתוזי/ן'. לא, הוא

לא כדע בדך, לא הגיש פחד.
נחניהה -זה נכח, אבל תאמיני לי - זה היה מאוד רומנטי-.'

שדה נתניהה "אני חשבתי שנייה אחת, מקסימום שתיים,
ואמרתי יכן'. חזרנו הביתה, וביבי אמד לאבא שלי, יתוציא

בקבוק ייז ונשתה לחיים. שדה ואני םתוחניםי. ככה זח חידד.

'ירוי הם ורשמו לנישואין? נ
חם נרשמו לנישואין ברבנות של ירושלים, בראשית אוקטובר
1990. מודעה בעיתון .הצופה', םחאדיד 22.10.90, מבשרת על
רישומם של נתניהו בניפץ כן בלגיון* גרוש, ירושלים (םקום
לידו0, ירחיים (מקם סגורים נוכחי), עם בךארצי שרה בת
שמואל, גרדשה, עפולה, גבעתיים. החתונה תוכננה להיערך
בחודשי הסתיו, בפרדס הסייד לבךרוד של נתניהו. םסיבות
שונות, תוכנית זו התעכבה, ובינתיים פרצה מלחמת הפיפרץ.
נתניהו - שתצלומו, חבוש מסיכתÎנז, באמצע התקסת סקאדים
שודר בעולם כולו ? הסך לאיש עסוק ביותר. כל רשתות
הטלוויזיה והעי תת ים החשובים בעולם רצו לדבר עם מי שנחשב

ל"םסביד הלאקי' המוצלח כיותר של ישראל באותה תקופה.
3Îבסופו של דבר ת;קייםח הדהונח מייד בתום המלחמה, ב
במארס 1991, בבית החÎין של נתניחו בידוריים. חיה זה טקס

צנוע, שבו נכחו רק בני משפחה, ידידים קרובים וקת1ץ
מנהיגים בכירים של הליכוד.

יאיר נתניהו נולד ב28Î ביולי 1991, כ40Î שבועות אודי
פירסום המודעה. ,םפש םהתומית ההיכרות בינינו רציתי ילד
משדה', אופר נתניהו, "וכשיאיר נולד, הייתי האדם המאושר
כיותר בעולם'. יותר מ*חר הופץ הסיטחÎ כי בין השניים פרץ
משבר קשה לפני החתונה, וכי שדה הערימה על בניפץ נתניהו,
נכנסה להריון בלתיÎפתוכנן, וכך כפתה עליו >*/ הנישואין, בני
הזוג אופיים כי נם מקור הסיפור הזה ם3שים המפיצים שטחיות

̂הם בעיני הציבור. מרושעות, שמטרתן לערער את הזוגיות קר
ביולי 1992, אחרי תבוסת הליכוד בבחירות, הודיעו יצחק
שמיר ומסה ארנס על פרישתם. היה צריר לבחור מנהיג הרש
לליכוד. נתניתÎ, דוד לוי ובני בגץ חזפודדו. רות בר, יועצת
שיווק שהגיעה לליכוד באמצעות אייל אדד, אז יועצו של
נתניהו, מונתה לרכז את הסקרים עבור מתנה נתנלתÎ. אז החלו
יחסיו האינטימיים עם בר (ישנה נירסה הטוענת כי היחסים

הדרלד עוד קודם לכן, נתניהו מכחיש את הגידסה הזו).
בני הזוג מכחישים את הסיפור, כי בעקבות התפוצצות

בגי הזוג מכחישים את הסיפור, כי בעקבות התפוצצות פרשת חקלטת הלוהטת עזב נתניהו את הבית. חגירסה שלחם:
שרה רצתה לעזוב. ביבי התעקש. בסוף הם התפייסו

(המשך ט עטור קורם)
̂ר שנה עבד לירושלים. סרה ידידים ברתת הירקח. אזזרי ו

קנתה דירה ברחוב הוורדים בדרום גבעתיים.
נתביהה "זו היתה דידה של שבי וקÎרים במקור, שהפכנו
אותה לדירת שלושה חדרים. זגי תמיד מתלוצץ שהשתמשתי
לשם כד בידע שלי כבוגר ליסודי ארכיטקטורה, >ט כי םה

שעשיתי שם היה להרוס איזה קיר*.
דח? 711* מה ר;ם ירו באק

מספר חודשים לאחד שהכית, קיבלה שדה פנייה מהמוסד.
היא היתה אטידה לשרת קקירש שנים באיתפה. ההגעה קסמה
לה, והמשמרת המובסת/ היתה גבוהה בהרבה מזו קיל דיילת
זמנית ב"אלÎעל'. אבל הזער שלה התנגד לכך בתוקף. "אמדתי
לה*, מספר נתניו!, "תעזבי את זה. ככר עברת את הגיל לזה.
האמת - רזיתי לרחחתן, רציתי ילדים, וידעוני שהג'וב הזה לא
יאפשר את זה. אמרתי לה - אס הבעיה היא כסף, אני *ון לה
אני מודה שככה קילקלתי לה סיכוי לקריירה במוסד, ואני שמח

כס8"ד שעשיתי את זה*.
לשדה ולבנימין היה אז הרבה זמן גבוי. הם היו נוסעים תÎבה
לטיולים בגליל, ונהגו לוהאכסן במלת -רימונים* ב1סת, קם

נחשבו ללקחזת מועדפים, וקיבלו את החרד הטוב ביותר. וק
זוכרים טיולים ברגל בנחל עמוד, וםיסווחים באקדחו האישי.
,.Îאני צלפית הרבה יותר סוכה מסבו', אומרת שרה בגאחז-
ובעלה מהנהן בהסכמה. הם הלם הרבה לסרסים, ובילו
Îאביביות. הם זוכרים לטובה את -סנדוריÎבמסעדות תל
התזÎית, בכיכר דיזנגוף, בעיקר משק שמעולם לא דלף משם
קסע לטורי הרכילות. שרה אומרת שהם נהגו לאכול בם
ב"אלכסנרר'. נתביהה ''כנראה זה היה עם מישהו אתר, לא

איתי. >2י לא זוכר שהייתי שם איÎפעם*.
חבריה וחברותיה של שדה כ-אלÎעל' עקם בעניץ אחדי
הרומן. "חברה שלי, דיילת, אמדה לי פעם, יאיזה כיף לך, שאת
,Îהולכת איתו לכל האירועים הנוצצים'', מספרת שדה נתנית
.צחקתי. האכה היא שיש אדדחותÎערב ממלכתיות שיכולות
להיית משעממות עד מוות. במקרים כאלה, אני רק סופרת את
המזלגות, כי כל מזלג שיורד זה סימן שסוף הארוחה ג2;קדב'.

הם נסעו ביתר מספד פעמים לוו"ל, בעיקר לאירופה. פעם
נפגשו בלונדון. נתניהו הניע מוושינגטון. לשרה, שבאה
כדיילת, היה חדד בטלת, אך כשבנימין נתניהו ראה את תÎקÎד,
הוא עי<3 את פרצתי, אמר, "בואי איתיÎ, והביא אותה לדירת
ידית, איל תÎגקשודת תסרס מרתק. "ראינו את םאקסוול אצלו

בבית*, נזכרת שרה. "אחרי שםאקסוזל הלך, תפרס אמר
̂ Î11*1157 77/.41א0סÎ (אל תאמינו לאיש הזה). זה ^Î ,לנר
^ול מת ח7ערד שהיה נוכל'.

היה חחישים ספורים לפני שע
באותה נסיעה תם אכלו במסעדה מול ה"ריץ', וכשעמת
לצאת גילו שארנקה של שרה נגנב. נתנית משוכנע ער היום
Îשטמנו לו מלכודת: .המלצרים שם הסתובבו עם מכשירי ווקי
Îו7א אומר. בארנק היו כ ,Îסוקי, וזה נראה לי חשוד מלכתחילה
700 תלד, סכום גבוה מאוד לדיילת זמנית, דרכון ותעודת

גוות'אוויר, םשקטי *רייÎבד ועוד.
שדה נתביזז: "ביבי ניסה להרגיע אותי ואמר, 'מה̂  בוכה
על הארנק, הדי יש לך אותי" ואם זה בגלל הכסף - אני אתן

אותו''. לר
בדיעבד, םספר נתניהו, דווקא זעזיכרות עם שרה שיפרה זמ
מצבו הכספי. .כמו אנשי זיבור רבים, הזנו7/י במשך שנים */
ענייני הארסיים. שדה היא אדם מאחÎ םסודד ושיטתי. אחדי
החתונה, היא לקתה על עצמה לספל כעניינים הכספיים שלו,
וזאת לשפחתו הרבה של םנהל הבנק שלי. כך, למשל, היא גילתה
שבמשך שנים שילבהי ארנונה כפולה, כי גם היתה תÎדאת קבע
בבנק וגם המזכירה שילמה את ועזשםץ כצ'ק. שרה שטה קץ לזה'.

בשנת 1990 הם כבר תנגודת יתÎ, ושרה הפסיקה לעבוד

ות מכונית. הוא עמד על כך שנקנה אוטו עם הילוכים. שרה: #אחרי חחפסד בי92י איבד ביבי את מכוניודחשרד וחלכט לקנ
הוא התחיל לנסוע בהילוך שלישי, וויתרנו על הרעיון"



כמעט נורמלי'.
שדת "אבל האמת היא שגם כשדוא עם הילדים, אני מרגישה

שתÎא לא םםש נמצא איתם, כי הוא פוסחÎ בענייני המדינה'.
נתניהה "אני משתדל ללכת למסיבות של יאיר, לטיולים.
סעם עשו בגן שלו קומזיץ מסביב למדורה. שאלתי אם אפשר
לדתות את הקומזיץ, ונעניתי בשלילה. אז הלם7י לקקזיץ של
יאיר,ישבתי ליד המדורה, ניגבתי תטזדאדםה מלא פית,
ובאסגע דהחטקתי והלכתי לדבר בטלפון עם הנשיא פובארק.
אבל בתום הקרחה חזרתי למדורה. אגל אבנר, הרגעים היפים
שלו לה בשבת בבוקר. כבר ב6Î הוא רץ לפיסה שלנו, קופץ עלי,
דודך עלי. גם יאיר פגיע, ואז מתחילה המלחמה על הערו1ים'.

שרה: "ביבי ת1ה לראות את ודבי .בי .סי. יאיר תובע להעביר
לערוץ הילדים. כסוף, כמוכן, יאיר מנגח'.

נתניזד. "אבנר, אגב, גם אוהב מאחÎ לנסוע כקדילאק שלי.
למה? בגלל הסירנה. 'זטקו אבא - וזי וזי ווי', הוא אומד, מנסה
לחקות את הסירנה. הוא די מזלזל כיסליוסהי שבה נוסעת שרה.
בכלל, אבנר נפשך מאוד לדברים טכניים, בעוד שיאיר ועא סיגיס
ספרותי, רגיש. בקיץ האחרון שליהט אותו ללמוד שחייה. כשהוא
פחד לק5וץ למים, ולא אלטÎ לפדדיך, 'כמדומני שהדגים הם יבורי
ים, ואנחנו יצורי יבשה"' ילד בן שש שאומר 'כמדומני/ זה בטח
תורשתי. בשחי הפששזת, שלי ושל שרה, יש אהבה גדולה לשפה
העברית. מספרים על אבא שלי, שנפגע במשחק כשהיה כן 13,

ואפר, 71, ילדים, ילדים, מה גרול הכאב""
מדני מÎ9ו*1ורר יאיר בצעקות?

הם לא מבינים טÎוע תוקפת העיתונות את מינהגם לקזז: את
ילדיהם לנסיעות לול'ל. פאז הבחירות. הם םגיינים, הילדים
גחנו נסעו איתם רק שלוש פעמים, מתוך כ15Î נסיעות. -̂ג
נעדרים מן הבית, אבנר ש/ערדר כלילה, מכה הנועק, כעיקר
לאבא שלו', מספרת שרה, "לפה זה פגיע לח הרי הם סובלים
םספיק פן המגב הבלתיÎנורםלי שבו הם חיים. אגב, אנחנו
לוקחים אותם רק לנסיעות שבהן אנחנו בסוףÎהשבוע בחו'ל, כי

בשום אופן לא נסכים שהם לא יהיו איתנו בסוףÎהשבוע*.

נתניהה "אני לא מוכן לשמוע או/ הילד בוכה בטלפון: 'אבא,
לפה אתה לא בבית/ לא מוכן - ושיקפגו לי כולם. כשהיינו
ביפאן רקחÎיאה, ולא לקחנו את הילדים, יאיר עשה 'סבלת

ייאושי. כל יום היה מחשב כפה יפים עוד נשאת עד שנחזור*.
לתקשורת חיתח ביקורת נם על כך שלקחתם את הילדים
לביקור אגל הנשיא קלינג8ץ, טענו שזח לא טבובד לתת

לילדים להשתולל חופשי בבית חלבן.
שÎד נתניהה "קלינסון מזמזÎ וחסעל מהניפוסים של אבנר
ויאיר, עד כדי כך שבקושי האמנתי שהם מדברים על הילדים
שלי. נכון שקלינסון חיס! קגת עד שהם נכנסו, כי יאיר היה
עסוק במשחק עם סוקס, דווזול של צילסי, בתו של הנשיא. בסוף
Îהם נכנסו, ויאיר אסר לאבנר, 'תלחץ לו את היד - זה ראש
הממשלה של אמריקה'. אחרÎכך, כשיגאנו מהבית הלבן, הוא

אפר לי, 'זה מאוד תטה למשרד של אבא, אבל פה יש חתול".
הם ממעטים לאסל במסעדות, בילוי שהיה חביב מאוד
עליהם בעבר. עם זאת, לטעמים, בנסיעות, הם עוגרים באסגע
הדרך ונכנסים למסעדה, בתנאי שהם םגליחים לגבור על
הסתייגות המאבטחים. שניהם חסידים של אוכל איטלקי,

נתניהו חזק באוכל מזרחי: "אני מת על כשר על האש'.
שניהם קפים ב6.30Î בבוקר, בגלל הילדים. לארוז?;Îהבוקר
אוכל ראש הממשלה דגנים, הדגל מתקופתו האמריקנית,
ושותה קפה. כדי לשמור על כדשר, הוא צועד על םכונת הליכה.
בגילו, יש לו מאבק מתמיד עם הכרס. "כשהיה סגן שר החרזי,
מספרת שרה, ,ז9זת העובדות במשרד היתה פביאה לו תמיר
סחוג. 'זה כדי שיקבל תאבה/ היתה מסבירה. אפרתי לה, 'רק זה

חסר לי, שיקבל תאבון".
את רוב חליפותיו קונה ראשÎהםםשלה כאמריקה.
"כלופינגדייל' >טÎ .לורד אנד סיילוד'. חליפות מוכנות,
שמרניות. טעמם במוסיקה, נע1ד בשנות ה70Î. הם אוהבים את

אריק איינשסיין, יזערם 0טץ, שלפה אדגי, הביסלס.
אתם חושבים על ילדים נוספיםז

בנימין נתניהה -כשיהיו - נחÎיע'.

ביבי על פרשת רות בר: ,,* חיתה הנפילה הגדולה בחיי. פגעתי באשה שאני אוהב. זה הדבר שאני הכי מצטער עליו. היה מי
שדא< לכך שהנפילה הזאת תוצג כיסיפור אהבה גדול. זה לא היה גדול, וזה לא היה סיפור אהבה*

לפני החתונה, בילו חרבה במסעדות תליאביב. הם זוכרים לטובה את *טנדורי" ההודית, בעיקר משום שמעולם לא דלף
משם קטע לטורי הרכילות. שרה אומרת שחם אכלו גם ב#אלכסנדר". ביבי מכחיש

(חמשך מעמוד קודם)
הפרשה עזב נתניהו אח הבית. הגידסה שלהם: שדה היתה
במשבר, ורנתה לעזוב את בעלה. ביבי בלחם, התעקש. בסופו
של דבר הם התפייסו, אם כי שביהם פודים כי 1ל אותה פרשה

עדיץ םעיב עליהם.
נתניהו: .זו היתה הנטילה הגדולה מותר בחיי. פגעתי בשרה,
האשה שאני אוהב. זה הדבר שזטי הכי םגטער עליו. ועוד
הוספתי על קÎ סעות קשה בשיפוט, כאשד הלכתי עם זה
לטלוויזיה. נסץ, הייתי גדיד לעגור את הסחיטה, >3ל לא כדרך
הזאת. וכמובן, גם הפניית האגבע המאשימה כלפי אחרים היתה
טעות. אחרי הפרשה, היה מי שדאג לקÎ שהנפילה הזאת תהנג
כ'סיטור אהבה גדול'. זה לא היה גדול, וזה לא היה סיפור אהבה'.
בתקופה הזז נמחה אחת השםדעות העיקשות ביותר, המלווה
את בני הזוג מאז וער היום, ועלÎסיה הו'שג הפיוס בץ השניים
בעקבות בערבותו סל עורךÎתÎץ יעקב באפן, שאף ניסח
הסכם בץ בניהזוג, לפיו התחייב נתניהו לקחת את רעייתו
לכל מקום שאליו ייסע, לוזניÎעץ ולשתף >טץ7ה בכל עניץ,
ועוד כהנה וכהנה. נתניהו ואשתו מכחÎשים. עו'ד נאמן, כיוס
שר ה^צר, מכחיש: -כאשד פרגה פרשת הקלטת, הייתי מעיל,
כר שהסיפור כאילו למחרת הופיע ביבי במשרדי, אין לו ידיים
ורגליים. לא הייתי מעורב בפרשה הזאת. לא עשיתי שום הסכם

ביניהם, ולמיטב ידיעתי אין הסכם זה'.
̂ו כי מח שדנניע את שרח לחזור חיה תקוותה חיו שטע

לחיות רעיית ראש חטסשלו?.
נתניהה "ערד פעם השטות הזאת. אספר לך משהה באחת
מפגישותינו הראשונות שאלתי אותה אם היא פעוניינת בי
משום שאני פוליטיקאי. היא ענתה לי, 'אני םעוניÎנת בך
למרות שאתה פוליטיקאי', והוסיפה, 'אבא שלי אפר לי

להתרחק מפוליטיקאים'. היא בכלל ר1תה פרופסור".'
שרה: ,0- פסיכולוג. פעם, כשהייתי חברה של ביבי, היה
פסיכולוג שר1ה להתחיל איתי, ואפר לי שפסיכולוגית יכולה
להתחתן רק עם פסיכולוג, אם היא רו1ה שיהיה מישהו שיבץ

אותה באפתי.
נתניהה "פוליטיקאי הוא פסיכולוג, אכל של ושונים, לא של

יחידים'.
שרה: "כשהיכדתי את ביבי, לא ידעתÎ על כוונתו לרוץ
לראשות הממשלה. אני זוכרת שהיינו בלונדון, במסעדה
צמחונית, והוא אמר לי, 'שרזללה, אני לא יודע אס את מבינה
על מה אנחנו הולכים/ אפרתי, 'על מהז' והוא השיב, 'על כל

.Îםה'. רעדיץ לא הבנתי, עד שהוא הסביר לי בבירורÎ̂ ה
שרה מספרת שהיא מעניינת מאחÎ בפוליטיקה, נתניהו
אומד שהוא מעריך ביותר >8/ עגותיה ודיעותיה. אכל כשדורון
נויבורגר, בעלה לשעבר של שרה, הסביר את הרקע לכתיבת
ספר על שרה, בכך שנחרד מהמחשבה שהיא מעיינת בחומרים
מדיניים רגישים, הס הכזדשו. "מעולם לא ביקיני לקרוא
חופר כזה, ואיש לא הגיע לי', >Î8פרת היום שרה נתניהו.

'םגאת מי שיספר', מוסיף בעלה,
שדה נתניהה "תÎי ביבי עדיץ מסרב לספר לי על עברו

הגבאי'.
נתניזע: "נכץ. היא םעולם לא ביקשה שאספר לה סודות
שאני יודע כראשÎםםשלה, אבל פאור התעניינה במה שעשיתי

מיבא - ואני לא מספר'.
גם את הסיפורים כאילו מתערבת נתנÎהו במינויים
פוליטיים, מכחישים בני הזוג בש1ף קצף. הסיפור המפורסם
ביותר עיסק בנסיונותיה למנוע את מינויה של לימור לבנת
לשרה בממשלה. היו אפילו שקישרו את התנגדותה זו לחשרה

כי בץ לבנת לבעלה מתנהל רומן.
נתניהה 'הגומה'.

היקן ב ג: י הו אקודÎ לע.ונ1ן?
השבוע, מספר ימים לפני ראשÎהשנה, עבת בני הזוג נתניהו
למעת הרשפי שלהם, ברחוב בלפור בשכונת רחביה בירושלים.
בשנה האחרונה נערם בבית שינויים ושיפוגים גדולים, במסדה
להגביר את סידורי הביסחץ, ולוע;איפו למגורי ילדים קטנים.
כÎג1 החהÎשים שמאז הבחÎרות, עד לשבוע האחרון, ת1גוררה

כ רחל המשוררת, בשכונת ביתלהכרם. משפחת נתניהו בר̂ו
̂ה העליונה של וויט, בק מרפסת קטנטנה גפודה לו וו יו י ו ואוד

הבית בביתÎהכרם, והחחÎש, באחד מפוגאיÎחשבתות, .נפתח
Îהתריס, ושלושה אנשים י9/7 בגניבה אל המדפסת: ראש
הממשלה, רעייתו, ואורחם העיתונאי. נתניז7 מעשן סינרים,
האורח - סיגריות, ושדה שאיננה מעשנת, לא התירה עישון
בקÎםה העליונה, בה ישנים הילדים. לכן גדיד לגאת למדפנה.

"אני בסוזז? שתוך כסה רקח; יבואו המאבטחים ויגרשו
אוזעו פנימה'', העירה שדה.

"אז נתווכח איתם, לא נוותרÎ, השיב בעלה, הסיגר הפוגת
כבר בפיו, כשז7א נושא את הכורסאחז אל המדפסת. אחרÎכך
. הלך למטבח, הכץ שלושה ספלי קפה והביא אותם, עם עוגיות.
שרה טעתה הפעם. המאבטחים לא באו לנזוף בנו, וישבנו
במדפסת עד השעות הקטנות של הבוקר. אבל גילם של

המאבטחים הולד עם משפחת נתניהו לכל מקום, ככל זמן.
שרה אופרת שאבנר, הקטן, בבר נולד לתוך המגב הזה, שבו
הוא פוקף תמיד מאבטחים. לעומתו, יאיר בן השש מתגעגע
לנע: שהוא מכנה 'הבית הישן' - הדירה בבÎתÎהכדם, שזדתה
האחרונה בה התנרדרו בניÎהזוג, לפני שזעקפו בפאבסחים.
וויונית הם עקת פםקוםם חפש פעמים. יאיר, ש בשנתיים ו
שתנודות האלה כבר נמאסו עליו, שואל תמיד, "פתי נעטר

כבר לבית האחדוןז'/
זה יהיה צבוע לופד שבניפץ ו'שרה נתניהו ט7געגעים
לתקופה שבה לא היו הזוג הראשון של מדינת ישראל. הם הרי
רגו מאוד להיות ראשÎהסםשלה ורעייתו הגעירים כיותר
בתולדות ישראל, עבת קשה לשם כך, ועשו את זה. אבל אץ
ספק שהחיים בבועה המאובטחת בגורה כלÎכד נוקשה, החשופה

לתקשורת שלפעפים היא חסדתÎרחמים, תובעים פחיד.
הסרים להם הכייפים הקטנים, האישיים, שהיו להם כשפע
בתקופת החיזור, בץ 1988 עד 1991. נתניתÎ אופנם כבר היה
אישיות מפורסמת למדי, סגן שד הזז'ץ, אבל םÎ9ץ לא היתה
,-Î©קÎעליו אבטחה. הוא ושרה היו מבלים הרבה במסעדות, בבתי
בקולנוע ("היינו משוגעים לסרטים'). חסרה להם אפילו הנהיגה
במכונית. נתניהו, ככל נער שסיים ביתÎס&ר תיכון ב>גדה*ב,
חזר לÎ0ץ והתגייס לגבא כשבכיסו רשיון נהיגה, אבל את
הכקאז' עשה על ג'יפים בסיירת טסכ'ל. שדה זוכרת אותו כנהג
אגרסיבי. "היו פעמים שאפרתי לו, 'אם תמשיך כך - >2י
פותזדנ את הדלת וקתגתיי. ב1992Î, אחדי תבוסת הליכוד
בבחירות, איבד ביבי את םכוניתÎהשדד שלו, והם הלכו לקנות
מכונית. "םשדםÎמה, ביבי עמד על כך שנקבה אוטו עם
הילוכיםÎ, מספרת שרה. 'הוא נכנס לאוטו, ועןחיל לנהוג

םזילוך שלישי - רקÎ ויתרנו על הרעיון*.
מזÎוו! הפסיקו ל7*פת לקולנוע.?

שרה הםשיכה לנהוג כםעס עד סח1 מערכת הבחירות של
1996, אבל לקדאת הסוף היתה ענבבית ומתוחה, והיו לה
שלושה פקדים שהסתיימו כמעט בתאונה. "עגרתי בגהוב, ונהג
מונית גרח עלי כמו מטורף, והיו עוד מקרים. בכלל, אני רואה
איך מתייחסים אצלנו לנהגת, ועובר לי החשק לנהוג. הלכתי
םרגוני לקורס נהיגה מונעת, וביקשתי מהמדריך שלא יקריא
את השם ישרה נתניהו/ רזא נענה לבקשתי, איש לא זיהה אותי

- וכך יכולתי לשמוע בחופשיות שיחות ודיעות על בימי.
על סרטים םטלם קולנוע הם נאלגו לוותר, בעקבות
הביקורת שנמתחה עליתם לאחר שהלם לסינמטק בתלÎאביב
60Îכדי לראות את -לשבור את הגלים'. בעיתונים נכתב ש
מאבטחים ושוטרים נכנסו עימם לאולם, כדי לשמור עליהם.
-שטויות', פולס נתניהו בבוז, אבל מסרב לגלות >מ; המספר
Îהאמיתי. עכשיו הם מסתפקים במכשיר הווידיאו. ראש
הממשלה הוא חסיר של סרטי פעולה ומערבונים. בחופשתו
האחרונה בקיסריה השאיל לו הנשיא ויגםן, תושב המקום, שתי
קלסרת מאוספו (.בעבור חופן דולרים'' ו"תלה אותם גבוה',
בכיכובו של קלינס איססווד). הוא נם גפה, יחד עם יאיר, בסרט
"פארק היורה'. יאיר התלהב בהתוזלה םההזדםנות לר>8ז;
דינוזאורים, אבל סהר מאד וע/חיל לפחד, אחז ביד אביו בכוח
וכאשר הסיÎרקס המפחיד החל לרמוס מכוניות, הוא ביקש,

11, לא תגה לדאה/ דינוזאורים'. "אבא, סנור את 1;טלוויזי
נתניהה "בגיל הזה, כשאני כבר לא לגמרי געיר, אני יכול

להבץ מה גדול המחיר שהילדים משלמים. אכל >2י נלחם בכל "
כחד כדי להקהתף בחיים שלהם, לתפקד כפו אבא נורמלי, או

בלה שרה פנייה מהמוסד. היא היתה אמורה לשרת שלוש שנים באירופה. ביבי חתנגד. אמרתי לה, תעזבי לאחי שהכירו קי
את זה. כבר עברת את חגיל לזה"

שרה: ,,ארווזות~ערב ממלכתיות יכולות להיות משעממות עד מוות. במקרים כאלה, אני רק סופרת את המזלגות, כי כל מזלג
שיורד זה סימן שסוף הארוהה מתקרב"

"זכותנו <הוז<*1ו
וגת* ?*וו1נ**ם

ד*ו**ו1 ומת* <*"
שת3 ***מ* נחות? שחולט*

ב0ינ< קצר. האם זח אומר שה0<
אותו*ו* ש<אגסז רחטז

לא אלה החגשטו בני"זזזוג נתניÎהו שהם התופים
)9ז עג&ט 90^ ילדיהם לתקשורת בנורה ©יגזבס/<
ואחרÎכך מתלוננים על חדירה לפרטיות. וטוקטות
̂ג. לרעתם, לו ועכחה לקש מסוג זה מרגיזות אוז

בלתתעגן.
קדה* .מזיאיד הלך בידם הראשון לביתÎחססר
עשינו שםיניות באתיר כדי קלא יגלמו, ז3ל זה לא
עזר, וחגלטים ארם לנו בכל הכניסה/. כמובן
שאחרÎכך כתבו שראשÎהטטקי\ה ורעייתו הזמינו

את ת1לטיכר.
טליחחן אגל נם ו4ת גמטימ? 071*8 ל^יוןןיגו

?*בחמ דץלד'ק טבחימ.
^הג "זה נכרן, אבל תפקרים מעסים, והגלגדק
םעולם לא תוזמנו לאירועים קדמיים. זכותנו
לחולי ט פתי העיתוטרם רגוילם ופתי ל* זה כםו
̂ה בחורה, שהולכת במיני קמי*. תאט זה אופר אח
?והי£ רתה שיאנסו ז8יז7הז בסךÎהכל, מדובר כאז
בראש כטשלה ואקתו שהם געי י יט, ויש לחם ילדים
קטנים, ואנחנו מבינים 9ז הענ'יץ בנו, ואם זמ נעשה
בסירה - זה בסדד. אבל לא תמיד זה בטירה, ופה
שהכי טדגיז - שטוענים שאנחנו גממיגיס את זה,

*לי הסיגריה של הנסיכה ח6קנה תביא לשינוי'.
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