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אז עמד ״יופידות״ הכרת ראש ף*
 מתקופת־ רון של חברו ברנע, האלוף

ההגנה.
 במזכיר ־בלתי־מוגבל אמון היה לברנע

 בניהול חופשית יד לו נתן והוא הכללי,
 בהיר יום כי מדי: יותר חופשית החברה.

 כדי לארצות־הברית ברנע יצא כאשר אחד,
רון. ששמו הבאלון התפוצץ הון, לגייס

ל בדעתו, העלה ברנע של ממלא־מקומו
 על דו״ח הכללי מהמזכיר לדרוש ראשונה,

ה גברו כאשר החברה. של הכספי מצבה
 גילו הדו״ח, את הגיש טרם ון4ו לחצים,

נעלם. האיש כי
המפו בווילה לחפשו ניסו פקידי־המשרד

נמ כשלא באפקה. לעצמו הקים אשר ארת
 בהם במלונות־הפאר אחריו חיפשו שם, צא

לשהות. נהג
 מתאכסן רון כי לבסוף, גילתה, המשטרה

כש סגורה. היתר, חדרו דלת השרון. במלון
ו מחוסר־הכרה, רון התגלה אותה, פרצו
 ריקה וקופסה למשפחתו מכתבי־פרידה לידו
גלולות־שינה. של

 של מצבו כי גילה למקום שהוזעק רופא
 מסוכן לביתו. נשלח הוא מסוכן. אינו רון

 של ספרי־החשבונות של מצבם היה יותר
 למעלה כי גילתה, קצרה חקירה החברה:

לפידות. מקופת חסרות לירות אלף 30מ־
 מד מימי בהרגלו שדבק רון, כי הסתבר

 כל ללא עסקי־לפידות את ניהל גנון־החושך,
 עבדו שלא לאנשים משכורות שילם השבון,
ב לסדרם לחבריו הבטיח בחברה, מעולם
 מיפרעות להם שילם ובינתיים — עבודה

 לנהל ממשיך גם כשהוא מקופת־החפרה,
גבוהה. ברמה אורח־חיים
 החוקרים של הכללית שהמסקנה למרות

 בכספי־החברה השתמש לא רון כי היתד,
 את להאדיר כדי רק אלא הפרטיים, לצרכיו
 לדין, הועמד הוא — אחרים בעיני מעמדו

 של חזזת־דעתו את קיבל שבית־המשפט אחרי
מ מופרע רון שלום כי שקבע פסיכיאטר,

 בית־המשפט שופטי לו פסקו נפשית, בחינה
חודשי־מיבחן. 15 — בתל-אביב המחוזי
 פסק- על עירער המשפטי שהיועץ מובן

 את החליף העליון ובית־המשפט — הדין
בפועל. מאסר חודשי 15ב־ רון של עונשו
 וחבריו ידידיו של השפעתם נתגלתה כאן

 הם המדינה. לצמרת המקורב ־[■ רון של
 בפני המליץ וזה שר־המשפטים על לחצו

חנינה. י לרון להעניק נשיא־המדינה
נר ציבוריים הדים בזמנו, עוררה, הפרשה

 אולשן, יצחק עליון, שופט ואפילו חבים;
במיכתב-מחאה. לנשיא־המדינה פנה

הצי לעיני שנחשפה כפי — הפרשה כי
חל במדינת־ישראל שהחוק הוכיחה, — בור

 בן־גוויון שאר אביו?״
הסוד: דו דאגידה ואיש

 הגדולה החתונה להיות צריכה היתד! ו ץ
 ממלכתית חתונה השנה, של והעליזה 1

השלטו הצמרת כל המילה. מובן במלוא
 לטקס. הוזמנה והמעמדית החברתית נית,

 יריד של וכרי־הדשא המסלולים הביתנים,
 דוכני־ לרשותה. הועמדו בתל־אביב הנזיזרח
ב נערכו שופעי־כל־טוב ומיזנונים סטייקים

 זכה שלא ומי חגיגי. בקרניבאל כמו מקום,
 את הרגיש המוני־החוגגים, בין להסתופף

ומקופח. נעלב עצמו
 היו לחופה, מתחת שניצבו והכלה, החתן
 המשפחתי הייחוס אולם אלמוניים; כימעט
 של החברתית לאצולה אותם שייך שלהם

בן־גוריון, גליה הכלה, כי מדינת־ישראל:

מ וכשיצאו הממלכתית, החתונה שבמרכז
המשי החתונה, בתום יריד־הנזיזרח, שערי

 וימים — רם בקול אלה בנושאים לדוש כו
ה כל בהם דישדשה כבר מכן לאחר מספר
ארץ.

 ח״כ השמחה, של הראשי המחותן אפילו
 ה־ בנושאים התעניינות גילה בן־גוריון, דויד

 לא חגיגת־ד,חתונה כל משך מיסתוריים.
 של האבא ״איפה :מלו־,תעניין הזקן פסק

 איפה אותו! להכיר רוצה אני החתן?
הוא?״

והת פעם, מדי התחמקו, אותו הסובבים
 מפניו לשמור החליטו הם השאלה. מן עלמו
נעדר בגללה האמיתית הסיבה את בסוד

 של בתו בן־גוריון, דויד של נכדתו היא
 מחוז משטרת מפקד לשעבר בן־גוריון, עמוס

 אתא. מיפעל־הענק מנהל וכיום — תל-אביב
 סגן־צנחנים רון, (רפי) רפאל החתן, ואילו
 שהיה מי של בנו הוא בצבא־הקבע, צעיר
 מנגנון- ומראשי ממפקדי־ההגנה אחד פעם

פעילותו. של בתקופת־השיא החושך
 לתוכנית. בהתאם הכל דפק חוץ כלפי

 הפגינו בבגדי־פאר, הופיעו, המוזמנים 1500
 חיוכים שפעו בריא, ותיאבון עליז מצב־רוח

ש הסבא, של שולחנו סביב והתחכמויות
 משדה־ המאורע לכבוד עצמו את הטריח
 ראש־ עדיין היה כאילו כבוד לו חלקו בוקר,

 היכרותם את הפגינו אזרחים סתם הממשלה.
האור בין שהיו והח״כים צמרת־צה״ל עם

 שלמה האלוף צה״ל, של הראשי והרב חים,
 לירות 5000( הכתובה את בעצמו ערך גורן,
החופה. טקס את ניהל ואף לדולאר) צמוד

 נשמעו ד,שימחה של גבה מאחרי אולם
הקרו ריכלו לאוזן מפה הלחישות. היטב

אלה באמת, המעניינים הנושאים על אים

ממסיבת־ד,כלו החתן, של אביו רון שלום
בנו. של לות

★ ★ ★
שפשווייץ לאיש שאלות

 לחופה מתחת עמד רפי שכנו ***עד
 בן־גוריון, של לנכדתו הטבעת את וענד \4/

 ב־ — רון־זינגר (״אוסקאר״) שלום שהה
 בישראל יום אותו שהה לו גם שוזייץ.

 בחתונה. להשתתף בידו עולה היה אם ספק
 אליו יש אחדים ממלכתיים שלמוסדות מכיוון

 לשלום להציג נאלצים היו אותן שאלות,
זו. בהזדמנות רון

 אישיות רון שלום היד, בהם ימים היו
 שלפני בארץ־ישראל ובעלת־השפעה מכובדת

ל שעלה בסרביה, יליד הגבר המדינה. קום
 מהרה עד השתלב ,1933 בשנת מווינה, ארץ

היהו הישוב של החשובים המנגנונים באחד
 של הידיעות שרות הש״י, — בארץ די

ההגנה.
השנייה מלחמת־העולם שלאחר בשנים

ה הדמויות לאחת הפך לגדולה, עלה הוא
 בחוץ־לא־ בעיסקי־הרכש־והמודיעין מרכזיות

 רון שלום אז הורגל תפקידו, בתוקף רץ.
בבחי שהיתר, ביותר, גבוהה רמת־חיים לנהל

תקופה. אותה של הארץ לאזרחי חלום נת
 שבמלונות־הפאר בעשירים התגורר הוא

 בלתי- חשבון־הוצאות וכשלרשותו בחו״ל,
מסי וערך רחבה ביד כספים פיזר מוגבל,

כ תפקידו, בתוקף הכל — גדולות בות
מובן.

 כי ברור היה המדינה קום לאחר מייד
תפ נועד רון, שלום הוא זינגר, לאוסקר

ה כל לו היו החדשה. במדינה בכיר קיד
 הוא מקסימה, אישיות לו היתר, לכך: נתונים

 — משכיל איש רבות, שפות דובר היה
 לביג׳י מקורב היה אלה, כל על ונוסף

ולמשפחתו.
 גלו־ ציבורית מישרה לקבל במקום אולם

 ראובן במיסתרים. לפעול רון המשיך ייה
 שירות ניהול את לידיו אז שקיבל שילוח,

את לטהר כדי לרון זקוק היה ד,בטחון,

ני בן־גוריון גליההדתית לכפייה כניעה
לחו מתחת צבת

ח, שלמה האלוף צה״ל, של הראשי כשהרב פה,  אותה משיא נו
בן־ ומרי עמוס הוריה, נראים גליה ליד רון. רפי לטנן־הצנחנים
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הס הבת, של יהדותה בפרשת הרבנים ללחץ נימעו השניים גוריון.
 קורס גליה עברה לפיה יד־ד־המשפחה, גורן, הרב של לפשרה כימו

 צבאיים רבנים שלושה בנוכחות סודי, בטקס וגויירה ביהדות מזורז
כיהודיה. רשומה היא שלה שבתעודת־הזהות למרות וזאת, —

 הקודם המפקד של מאנשיו מנגנון־החושך
 סגנו שהיה רון, בארי. (״הגדול״) איסר —
 שהוטלה המשימה את ביצע שילוח, של

 שינאתם את לעצמו רכש קשוחה, ביד עליו
אנשי־המנגנון. רוב של

 להמשיך יכול אינו כי שילוח, כשהרגיש
תפ רון עבור נימצא רון, עם יחד לעבוד

 להיות מונה הוא מעמדו: את ההולם קיד
 חברת- לפידות, חברת של הכללי מזכירה

 על־ בכספי־הציבור, שהוקמה הענקית הנפט
בישראל. נפט לחפש מנת

^ ^
מדי חופשית יד
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