
להו — שתה במידה המדינה אזרחי כל על
ול למנגנון־החושך המקורבים אלה את ציא
בן־גוריון. דויד
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לחו״ל המזהירה עם

ת ^ רו ד מ מ ע  ציבורית פרשה במרכז ש
 של החמורה האבחנה ולמרות שלילית, /

 לא הנפשי, מצבו לגבי ממשלתי, פסיכיאטר
הציבורית. הבמה מעל רון שלום ירד

ב עבודה לו לסדר דאגו רון של ידידיו
 דו־ סם לכן קודם הקים אותה קרגל, חברת
 המיפעל, של כללי מזכיר היה רון בינר.

 של פרישתו לאחר הפך, דובינר; בתקופת
 שיום עד קרגל. של כללי למנהל דובינר,

 מיפעל של האמריקאיים מנהליו החליטו אחד
רון. של לצידו נוסף מנהל למנות הקרטונים

 או הוא או הבעלים: בפני רון איים אז
הע האיום, מן נרתעו לא בעלי־החברה אני.
רון. של פרישתו את דיפו

את עימו לקח אלא לבדו, פרש לא הוא

לחו״ל. נסע איתר, ויחד — מזכירתו
עבו להשיג ידידיו ניסו שוב רון, כשחזר

 שר־המיסחר אצל פעלו הם, רמה. מישרה רו
 להשפיע כדי צדוק, חיים דאז, והתעשייה

 צדוק במשרדו. מישרה, לרון שיתן עליו
 מישרה רון עבור נמצאה אף-על־פי־כן סירב.

 המכון של כיושב־ראש מונה הוא ציבורית:
והאריזה. המוצר לעיצוב הישראלי
 להשלים היה יכול לא רון שלום אולם

 בצורה תסתיים שלו שהקאריירה כך עם
רו לעשות רצה עדיין הוא כל־כך. עלובה

 בעל כאדם עצמו את להציג אנשים, על שם
ומהלכים. השפעה
 העביר מלחמת־ששת־הימים, תום לאחר

 הוא לחו״ל. שדה־פעילותו את רון שלום
 להשקיע שוזייציים אנשי־עסק לעניין ניסה

 פגישות להם לסדר הבטיח בישראל, מכספם
 המשקיעים בלונדון. יהודיים אנשי־עסק עם

 בלונדון, המיועדת, לפגישה באו השווייציים
 התנצל הוא דבר. אירגן לא רון כי גילו

שבאו. כלעומת חזרו והם — בפניהם

 מנשק בן־גוריון דוידסבא עם
 מתחת גליה, נכדתו את

 כשל״ שמלת־תחרים, לבשה גליה לחופה.
קטנים. לבנים פרחים שזורים שערותיה

גר אנשי־עסק עם רון התקשר אחר־כך
 משרד־ כנציג עצמו את הציג בפניהם מניים,

 אותם לעניין ניסה הוא הישראלי. הבטחון
 גרוטאות־מתכת, רכישת מלהיבה: בעיסקה

 — וזאת בסיני. צה״ל של המלחמה משלל
יחסית. נמוך, במחיר

 מן התלהבו באמת הגרמניים אנשי־העסק
 אלא רון. עם התנאים על גמרו העיסקה,

שוב. אז נעלם שרון
גור לעניין כאן ניסה לישראל, חזר הוא

לגר גרוטאות־הנשק במכירת שונים מים
 ורון ברצינות אליו התייחס לא איש מנים.

 הסוחרים התקשרו אחד שיום עד השתתק.
 ה־ משרד עם פקעה, שסבלנותם הגרמניים,

 גורל מה והתעניינו — הישראלי בטחון
משרד־הבטחון. נציג עימם שחתם ההסכם

 עם שניהל שלאיש לכולם הובהר אז רק
 שום אין שלל־סיני על המו״מ את הגרמנים
 הוא עצמו, לרון הדבר נודע כאשר סמכות.

תס שהמשטרה לפני הארץ את לעזוב מיהר
 נעלמו מאז זה. בעניין אותו לחקור פיק

 הוא האחרונות, הידיעות לפי עיקבותיו.
בשווייץ. שוהה

 אין כי רון כתב למשפחתו, במיכתבים
 בת־ידידו עם בנו לחתונת להגיע ביכולתו
הב הוא בן־גוריון. עמוס הימים, משכבר

 לשבוע לביקור לבוא זאת, לעומת טיח,
החתונה. לאחר ימים

 בפרשת האחרונות ההתפתחויות לאור
בישר המיועד הביקור אם ספק שלל־סיני,

 לא שרון למרות — הפועל אל ייצא אל
 כנציג התראות מלבד פלילית עבירה כל עבר

משרד־הבסחון.
סודיות על לשמור★ ★ ★
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 יריד־המזרח, בגני שנערך חתונתה, בטקס

קרואים. 1500 חלק לקחו בו בתל־אביב,

ש השאלות משתי אחת על עונה *ד!
 בי־ נכדת בחתונת הקרואים את העסיקו !

ג׳י.
 עלה ״מה — השנייה לשאלה בנוגע ומה
בן־גוריון?״ גליה של גיורה בגורל

 מספר שבועות ועלתה צפה הגיור בעיית
לר סירבו חיפה רבני כאשר החתונה, לפני
 כל שאין בטענה, לנשואין גליה את שום

 אותה מרי, הנוצריה, שאמה רשמית הוכחה
 מלחמת־העולם בתקופת בן־גוריון עמום נשא

 אומנם — בבריטניה שהותו בעת השנייה,
התגיירה.

 בפיתאומיות ועלתה צפה שהפרשה כשם
 כל השתתקו לפתע, שככה. גם היא כך —

 הבעייה. על לדבר סירבו בדבר, הנוגעים
 אחת מילה לומר אפילו סירבה עצמה גליה

החתונה. לאחר הגיור, נושא על
בכנ נשאל ורהפטיג, זרח שר־הדתות, אך

 מעל השיב במארס 25וב־ זד, נושא על סת
 ״הרבנות חד־משמעית: תשובה בימת־הכנסת

 נשו- רישום את עיכבה לא בחיפה הראשית
 נרשמה אף הנ״ל בן־גוריון. גליה של איה

וכדין.״ כדת לנשואין
 את שהשיב שעה שיקר. לא שר־הדתות

 כפי העובדתי המצב היה לכנסת, תשובתו
 שעבר, בחודש אולם מתשובתו. שמשתקף

 התשובה, למתן עד השאילתה הגשת מיום
זה. מצב השתנה

 משתתפי־ רוב ידעו לא אותה האמת,
 סירבה בו מהיום פשוטה: היא החתונה,

כיהו־ בן־גוריון בגליה להכיר רבנות־חיפה
)32 בעמוד (המשך

 רון, אוסקד ם8של החתן, אב•
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