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 וכי מתוק, לצאת עשוי מהעז כי חים
 הם ארצות־הברית עם החמורה מהתקרית

 של סילוקו אחד: דבר להרוויח עשויים
 מבלי הבטחון, במשרד מעמדתו פרס שמעון
אישית. בנקמנות ייראה שהדבר

★ ★ ★
המתגונן השר סגן

 תוקף בכל הכחיש עצמו שפרם אחר
 הדליפו מאנשיו אחד או הוא כאילו

 אשכול החליטו ובן־פורת, לשגב הידיעה את
או זה היה קיצוני. באמצעי לבחור וגולדה

 שהוא והחוגים פרם ששמעון אמצעי תו
 זה: כגון מקרים לבירור דורשים מייצג
משפטית. חקירה ועדת
ה הצוו ברשומות שבוע לפני פורסם כך
ו שבן־גוריון מהסוג חקירה, ועדת ממנה

 לחקור כדי הפרשה, לחקירת תובעים פרס
 היה עלול ״שפירסומה ההדלפה, עניין את

המדינה.״ לענייני נזק לגרום
 משנה בנדור, שמואל מונו הוועדה כחברי

גב ראש־הממשלה; במשרד הכללי למנהל
 אהרוני, וצבי המדינה פרקליט סגן בך, ריאל

 במשטרת מיוחדים לתפקידים קצין לשעבר
ישראל.
 כתב בתוקף רשאית זו חקירה ועדת

 שתמצא מי כל בשבועה לחקור הסמכתה
 אחד אדם רק ממשלה. חברי כולל לנכון,
 את שהביע למרות לסמכויותיה מחוץ הוצא

אשכול. לוי הממשלה ראש להחקר: נכונותו
 לוועדה מאפשרת החקירה ועדות פקודת

ול בשבועה להעיד עדים לחייב זו מעין
 אם מלבד שישאלו, שאלה כל על השיב

עצמם. אותם להפליל עלולה התשובה
 מאיר, גולדה הוועדה בפני העידו כה עד
 ראש־ משרדי מנהלי פרם, שמעון אבן, אבא

 ועוזריהם. סגניהם והבטחון, החוץ הממשלה,
 ישעיהו עתונאים: שישה נחקרו כן כמו

 הידיעה מפרסמי שגב, ושמואל בן־פורת
 ודב ממעריב דיסנצ׳יק אריה שהודלפה;
 היותם בתוקף אחרונות, מידיעות יודקובסקי

 אריה אלה; עתונים של האחראיים העורכים
מ חריף ויוסף אחרונות מידיעות צימוקי
 עתו־ של המדיניים הכתבים שני — מעריב

ממש הידיעות את להם המספקים אלה, נים
הממשלה. ראש וממשרד החוץ רד

ה מסוג שידיעות הוא, הדברים מטבע
 על־ידי למערכות נמסרות שהודלפה, ידיעה

ה כי התברר הפעם אולם אלה. כתבים שני
 הגיעה לא שלהם הכיסוי שבתחום ידיעה
דרכם.

 פקידי וחקירת השרים שחקירת אחרי
 ההדלפה, מקור לגילוי הביאה לא הממשלה

 חקירת על־ידי לגלותו החקירה ועדת ניסתה
 החקירה צורת לפי העדים. של וערב שתי

 הודלפה שהידיעה כבר שהוברר היה נראה
 הוועדה אולם מירושלים, ולא מתל־אביב

 אותה שמסר האיש מי לברר צריכה היתד,
זמן. פרק באותו הכתבים לשני

 ש־ השאלות לכל השיבו ובן־פורת שגב
 בחומר מצויידת שהוועדה היה ניכר שנשאלו.

 כלל השאר בין וקשריהם. מגעיהם על רב
 ש־ טלפוניות שיחות על ידיעות זה חומר
 שאלה על רק ההדלפה. שסביב בימים ניהלו
קיבלו ממי לענות: הכתבים סירבו אחת

המודלפת? הידיעה
 ה״ האתיקה של העקרון על הסתמכם

 מקורות מגלה עתונאי אין לפיו ,תינא
 נכונים שהם הכתבים הצהירו יורמציה,

 שאלה על לענות שלא ובלבד למאסר ת
 ספק שכן לחשוש, צריכים היו לא הם
 השמורה בזכות תשתמש הוועדה אם

 למסור בסירוב הכתבים את להאשים ר,
 לד.פ־ עשויה אינה זו אם גם בפניה, ת

אותם•
 תוכל לא שהוועדה נראה מכך תוצאה

 לי־צ־ שיאפשר מספיק ראיות חומר :וא
 המדליף! זהו ולומר: מסויים אדם על

 יב״ כלליוה במסקנות כנראה תסתפק
העתיד. לגבי ■צות
 שהחשדות פרס, חוגי טרחו שעה דתה

 על אחרת גירסה להחדיר אליהם, !נו
 פיס נפל זו גידפה לפי ההדלפה. צת

אחז דווקא זה היה לו. שהוטמנה כודת1
 שהדליף הגירסה, אומרת כך אשכול,

 עתינאים ^״פוון תה.אודסר׳ הידיעד״
 ״ ״ ״ כיי פרס, כאנשי ועים

 1גי״~2ם יכ בפרםי ההדלפי׳ *אשמת
לחשוף החשדות, בפני להתגונן ־ד,בטחון

להדיחו. זדון כוונת ;ם
אין שכן מגוחכת. נראית זאת :ירסה

 אשכול מאנשי שאחד בכך להגיון מקום
 של חיוניים באינטרסים לפגוע מוכן יהיה

 ארצות־הברית עם היחסים את לסכן המדינה,
 דיפלומטי בסכסוך וגולדה אשכול את ולסבך

פרם. בשמעון לפגוע כדי רק זאת וכל —

 אמויסאית צעיוה
 עוהבשמ׳ שנוכבה
:מנויזה - הרסוד

מאמץ. ללא בעסקים להצליח איך להצגה
 כששתי האם, של לצידה שם ישבה היא
 לה יעץ גודיק גיורא לגורלו. חרדות הנשים

 אך שמוליק, עם יחסיה את להפסיק פעם לא
 לא־איכפתיות. של פנים להעמיד ניסתה ג׳וזי

ש נראה אך כעליזה. נראתה תקופה באותה
 משהו הרס — פסק־הדין ובעיקר — המשפט
 ממשקלה. קילו 4 הורידה היא בתוכה.

★ ★ ★
 מוכנה היא לאמריקה, נוסעת שהיא לפני

 בשבילה, טובה לא היא למה לארץ להסביר
 שלוש כאן הייתי אותה: עוזבת היא ולמה
 שיכנע והוא שמוליק את הכרתי כי שנים,
 הוא אותו, כשהכרתי כאן. להישאר אותי
 חודשים, שלושה לאחר כך, אחר נשוי. היה
 מאושרים, היינו שלמות שנתיים התגרש. הוא
 לפאריז. לנסוע הג׳וק את תפס שהוא עד
היא שהארץ הרגשתי כי אחריו, נסעתי לא
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ריקוד. מעולם למדה שלא למרות מקצועיות, רקדניות של לצידן שם מופיעה ג׳וזי

 שגיתי אומרים הישראליים הגברים כל
 זה לג׳וזי אבל מאוד. יפה בחורה היא כץ
 הגברים את אוהבת לא היא איכפת. לא

 שמוליק. את רק אוהבת היא ־,ישראליים.
 הם כי אותה, מגעילים הישראליים הגברים

 יודעת? היא איך בוגדים. הם ג׳נטלמנים, לא
 מהם, אחד של חברה שנים שלוש היתד, היא
יודעת. היא קראום. שמוליק של

ה הם מי בדיוק שראתה לאחר עכשיו,
 בשבילה, לא שהם שהחליטה אחרי ישראלים,

 לאמריקה. וחוזרת הארץ את עוזבת היא
 אחריה. לשם יבוא אולי שלה, החבר שמוליק,

 להתחתן. יגמור שהוא אחרי
האבא באמריקה. בפנסילווניה, נולדה ג׳וזי

 שמוליק עם רוקדת היתד, בערבים פשוטה.
 יפה כמה ראו אחד יום סלוניים. ריקודים

 בחינה. לה וערכו שמוליק, עם רוקדת היא
 בלי הבמה, על ממש, לרקדנית הפכה היא

שמוליק.
 בפרח קישוט, בדון בבאייאדרוז, רקדה היא

 רוקדת היא עכשיו הנאווה. ובגברתי הוואי, של
 רקדנית שהיא אומרים בעסקים. להצליח באין
 וגודיק מומחים מיני כל שם. ראשית מאוד

 ואיך טובה, מאוד ג׳ז רקדנית שהיא אומרים
אומ בכלל. ללמוד בלי זד, את עשתה היא
 עברית, ללמוד כשרון לה היה שאילו גם רים
קומיק להיות כשרון לה להיות יכול היה

לה. אין אבל אי,ת.

ר שב ל• ״נ

וטלביזיה. מכוניות חלקי ולא ילדים ולא בעל
 שלחו הבונים. קבוצת עם לארץ הגיעה היא
 שם היתד, היא בנגב. אורים לקיבוץ אותה

 בשבילה, לא היא שהארץ החליטה שנתיים,
 שלושה שם היתד, היא לאמריקה. וחזרה

בשבי לא היא שאמריקה החליטה שבועות,
 שלוש כאן היתד, היא לארץ. וחזרה לה,

 לא היא שהארץ החליטה היא עכשיו שנים.
לאמריקה. לחזור עומדת היא בשבילה.
 אותן האחרונות, השנים שלוש במשך

 ומצאה שמוליק את גילתה היא כאן, בילתה
פקידה היתד, היא בהתחלה כשרון. לה שיש
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 ג׳וזי אך ומכות. התאבדות בניסיון מלווה קראום, ליק
וכי הישראליים, הגברים את אוהבת אינה כי מצהירה

 של הרגשה רק בקירבה נוטעים הם
 חודשז לתשעה שמוליק נשפט כשבועיים

 א בטענות־שווא. כספים הוצאת אשמת
שהבט׳ אמריקאית מאשה כביכול, הוציא,
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וטל מכוניות לחלקי חנות בעל הוא סלה

 לשתי אמא היא שלה הצעירה האחות ביזיה.
לא לה אין רווקה. עדיין לבדה והיא בנות,

 בארץ, לה שיש הגדולה ההצלחה למרות
 מכל כאן לה יש מה מרוצה. אינה היא

 באמריקה, שם כלום. הזאת? הגדולה ההצלחה
 אולי, ואולי, שמלות. לה יהיו אוטו, לה יהיה
ירצה. אם שמוליק. לה יהיה

★ ★ ★
בבית קראום שמוליק של משפטו בעת

 כספים בהוצאת הואשם בו המחוזי, ר,משפט
 חודשי לתשעה לבסוף ונשפט בטענות־שח־א

 למרות הישיבות, בכל ג׳וזי נראתה מאסר,
האחרונות החזרות נערכו הימים שבאותם
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