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)4 ויעמוד (המשך
 יודע אינו איש יחד. גם ולנקמתה 'לקינאתה

 עזה שינאד, רוחשת גולדה החלה בדיוק מתי
 כמוה. מפא״י חבר שהוא הגבוה, לגבר
 באפריקה, קרה שהדבר היא הסברות אחת
 מקום בכל שם. גולדה של ביקורה בעת
 הכושיים המדינאים הפליגו הגיעה, אליו

 גולן, ג׳ו בשם אחר, ישראלי של בשיבחו
 תרבות קונגרס הכנת לשם במקום שביקר

 הים־תיכוני לקונגרס (במקביל אפריקאי
בפירנצה).

 את לסבר כמובן, ביקשו, האפריקאים
 כי נאיבית אמונה מתוך גולדה, אוזני

 רוחו את ירוממו אחד לישראלי שבחים
 כי לדעת יכלו לא הם שני. ישראלי של
גולדה. של פצעיה על מלח זורים הם

 שאר בכל מאשר יותר מתגאה, גולדה כי
 אפריקה בכיבוש בהצלחתה חייה, הישגי

 לה שקם העובדה ישראל. למען השחורה
עצ דעת על זאת העושה מצליח, מתחרה

 הוציאה תקציב, או מנגנון שום ללא מו,
מכליה. אותה

ס. סוד מו  לשלול ההוראה ניתנה כך כ
).1277 הזה (העולם גולן של דרכונו את

והו בכנסת, ויכוח כך על התעורר כאשר
ה את לברר ועדת־החוץ־והבסחון על פל

 כל את להפעיל גולדה החליטה דבר,
התותחים.

 והסודית הסגורה בישיבה הופיעה היא
 של גדולה ערימה כשבאמתחתה הוועדה, של

על־ידי לה שהומצאו דו״חים — ניירות
 ב־ בירות. בכמה ישראל שגרירי אנשיה,
 את לסבר כדי שנכתבו אלה, דו״חים
 השגרירים טענו שרת־החוץ, של אוזנה

 הפריעה גולן של הפרטיזנית פעולתו כי
למדינה. והזיקה להם

 הטריחה היא בכך. הסתפקה לא גולדה
 שרותי־ על הממונה — ותיק יריב לישיבה

 הלה החליט מדוע ברור לא הבטחון.
 כאן שהיתי, יתכן — לגולדה טובה לעשות
 הרצאתה אחרי פנים, כל על חליפין. עיכקת

חומר שום הממונה הוסיף לא גולדה, של
שלפי קבע פרשנות, נתן הוא אך משלו.
״הסת גולן כי מסתבר גולדה של החימר

 כי אם המדינה״, ל״בטחון והזיק בך״
 ל״אדם אותו הישווה הממונה בזדון. שלא

 למאסר שנידון פרשת־לבון, של השלישי״
ארוך.
 ולש״ב לגולדה אך סודי. היה זה כל

 ואלה — ישראלי עתון בכל סוכנים יש
 של חזזת־דעתו את בהרחבה לפרסם דאגו
 הרגיל הקורא ר,בטחון. שרותי על נד, ד,ממ
 גולן הסתבך כאילו הרושם את קיבל

בטחוניים. בעניינים
 גולן כשחזר הממשלתי. המשמיץ

עק בעייד, בפניו עמדה לארץ, חודש לפני
 להתגונן אזרח יכול איך ונוקבת: רונית
 אישי על־ידי בפניו המוטחות השמצות בפני

1 סודית בישיבה ממשלה,
 כפולה הגנה מוגן הממשלתי המשמיץ

דיבה: הוצאת על משפטית תביעה כל בפני
 מחסינות נהנה הוא הכנסת, כחבר 9

פלילית. תביעה כל מפני מוחלטת
ש דבר כל מוגן ממשלתי, כפקיד 6
 כל מפני תפקידו, בתוקף כתב או אמר

שם־רע. או דיבה הוצאת על תביעה
נש שזהותו שרותי־הבטחון, על לממונה

ב אחיזה כל אין ושלתפקידו בסוד מרת
נוספת. הגנה יש חוק,

 מוזעדת־החוץ־וד,בטחון גולן דרש תחילה
 לענות האפשרות את לו תתן אותו, שתזמין

או חבריה. על־ידי ולהיחקר ההאשמות על
 מן מפא״י עסקן הוא הוועדה יושב־ראש לם

 גולן את השונא ארגוב, מאיר השורה,
בשלילה*. השיב הוא מכבר. זד,

 ,שר־ר,משפטים אל גולן פנה ברירה בלית
 דוב משפטית״. חקירה ״ועדת להקים תבע

 גולן משפחת של ותיק שכן שהוא יוסף,
 ומנומס, הוגן במכתב השיב בכפר־אביחיל,

 אינו הדבר שלילית: היתה תשובתו אך
ה אין מזה, חוץ המשפטים. לשר נוגע
 ״ועדת בשם מוסד מכיר הישראלי חוק

 שעליו נאמר לגולן משפטית״**. חקירה
לבית־המשפט. לפנות

לבית לפנות היה יכול לא גולן אולם
להגיש מי נגד לו היה לא כי ר,משפט,

 לאליעזר לתת לכו קודם שסירב כשם •
 נגדו שהשמיע להאשמות להשיב ל׳בנה

 בעניי! אחרת, סודית בישיבה פרם שמעון
המרחב. של האסוימי הפירוז

 על־ י שיהומצא מיסודו, מופרך מושג *•
 לבון, פרשת בשיא בן-גוריון דויד ידי
 לוועדת־ הציבור. זעת את לבלבל כדי

 אין שופטים, בה משתתפים אפילו י חקירח,
משפטית. •מכות

6

 נוספת הוכחה פרשתו הפכה כך תביעה.
 בעוד הישראלי: בחוק מחפיר חור לקיום

אז על האוסרים חמורים חוקים שקיימים
 — הממשלה ואת זולתו את להשמיץ רח
להש הממשלה בעד המונע חוק שום אין
 פרטיי*, מטעמים גם ולוא אזרחיה, את מיץ

מפלגתיים. או אנוכיים

עתונות
והכוקרוו הבוקרים

 הבל פיתוח ביותר: מעניין היה הנושא
 על• השבוע שהוזמנו היומונים, עורכי ערד.

התעניי בחבל, מרוכז לביקור הממשלה ידי
 בנושא התעניינו מכן יותר אך למדי. בו נו

 מחבריהם, שניים בין היחסים לגמרי: שונה
 הארץ עורכי אלה היו ביניהם. דיברו שלא

 לובשים כשהם בסיור שהשתתפו ומעריב,
לבוקרים. שהתאימו בגדים

 היו לא דיסנצ׳יק ואריה שוקן גרשום
 אך הדדיים. ומעריצים ידידים פעם אף

 במה תוך להוציא מעריב של תוכניתו לאור
ב שיתחרד. חדש, עתון־בוקר חודשים

 יחסים הורעו ),1304 הזה (העולם יר,ארץ
אלה.

 של לאיומו בזילזול התייחס לא הארץ
 לזאב קרא הוא שלו. לכרם לפלוש הזאב

 הקאריקטוריסס זה היה בזאב. ללחום כדי
 פירושו, משפחתו שם (שגם פרקש זאב

 התחיל מהשבוע החל ״זאב״). בהונגרית,
 זאב, של יומית קאריקטורה לפרסם הארץ
 בקאריקטורה להתחרות ברור ניסיון מתוך

במעריב. דוש של היומית
ההונ במוצאו לדוש השמה זאב, אולם

 נשאר דוש — ברמה לו שיזה אינו גרי,
 ללא ישראל, של 1 מספר הקאריקטוריסט

רציני. מתחרה
 של שהאיום בעוד ״הארץ״. פרי
 הראשונים סירותיו את נותן החל מעריב

 מסויימת נסיגה החלה הארץ, רמת בשיפור
שמו נפוצו העתונות בחוגי עצמו. במעריב

 לגבי ספקות צצו מעריב בבית כי עות
כולה. התוכנית של טיבה

 התוכנית. עם הזדהה דיסנצ׳יק אריה אולם
 לסגת לו יהיה קל שלא כזאת, במידה
ההכ כל בראש אעמוד עצמי ״אני ממנה.
 לעתונאים האחרונים בחודשים הודיע נות׳״
 החדש, לבוקרון למשוך רצה אייתם רבים,

 ליוקרתו מכה יהודה התוכנית אי־ביצוע
״צ׳יק״. של האישית

ה צ־ד■ נ־1מע מ חו ה
ומנח אחת בעיר המופיעים עתונים שני

 ומנר מילולי קרב עמודיהם גבי מעל לים
 חדשה. בבחינת איש זד״ את זה חים

 והוזיכוח' ירושלים היא העיר כאשר אולם
 של הירדני בצד המופיע עתון בין מתנהל

 הישראלי בצד המופיע עתון לבין העיר
העתונים אחד מקוראי אחד כשלאף שלה,

בערד ודיסנצ׳יק שוקן עורכים
זאב — לעורך עורן
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