
 פעמים כמה בשליחות (״הייתי בלבד
שם״). אותי מכירים אז באמריקה,

הלאומ המוסדות בחצר הרכילאים
ע הדירה בפרשת ראו בירושלים יים
 הפקידה שבין לרומאן נחרצת דות

 גבו שמאחורי לעסקן, והנאה הצעירה
סיפ אלה אולם ז׳ואן״. ״דון אותו כינו
 שנקרא דבר ״יש יותר: פשוט הסבר קה

עוז מרוסיה עולים ,הומו־סובייטיקוס׳.
 ש־ חושבים כולם אומנם, לזה. זה רים

 נכון. לא זה אבל במכסיקו, נולד דולצין
 משהו יש שברוסיה. במינסק נולד הוא
 אלה לעזור להם שגורם עולי־רוסיה בין

 טוב, אדם בכלל הוא דולצין לאלה.
 החדשים העולים בעיות את שמבין
אחד.״ לכל לעזור ומוכן

ברי הוסיפו לא אלה של סיפוריה
 לחיי־המישפ־ תרמו ולא לדולצין אות
 הפירסום אחרי רבים שבועות שלו. חה

והפ בעלה, על דולצין אנט כעסה עוד
ברוגז. גינה

 על מהרה עד התגבר רולצין אבל
 הקריירה לפיסגת הגיע הוא הפרשה.

וטו ארוכות שנים עוד לו וציפו שלו,
 ט־ אלה נישאה בינתיים בתפקידו. בות

 מיש־ בשם זכתה — שנית משה־כהן
בתפקידה והמשיכה — לוין חדש: פחה

המפורס דירתה את יגורו. היכן יודעים
מראש. לשנה השכירה בירושלים מת

ש המעטים הימים את סופר דולצין
למ מנסה כשהוא בתפקידו, לו נותרו

 שמעניק הכיבודים את תום עד צות
 טיסות — למנהיגיו היהודי העם

 מפוארים, מלונות טראנס־אטלנטיות,
בחו״ל. אי״שם תמיד -קבלות־פנים.
 בעצב, ידידיו בו מביטים באחרונה

 ששלט האיש את בקושי בו ומזהים
 בישיבה הציוני. בעולם רמה ביד פעם

 לפני הסוכנות, עצרת של האחרונה
 ליד פעם אחר פעם נרדם הוא שבועיים,

 כי הבחינו והנוכחים שולחן־הדיונים,
 קלות, בו בעטו חבריו נפולות. פניו

 באמצע להעירו. כדי לשולחן, מתחת
בע כמו והסתלק, לפתע קם העצרת

לחדל. ומיהר רפלקס, של ווית
האחרו בחודשים בו הפצירו ידידיו

 יוצא היה כך — ויתפטר שיקום נים
 ומסיים האומללה מפרשת־יפת בכבוד

במ מחיאות־כפיים. לקול תפקידו את
בכיס לאחוז שהתעקש אחרי היום, צבו
 הג׳וב את לו לסדר יוכלו אם ספק או,

 נשיא להיות חולם: הוא שעליו הבא
 לטייל ולהמשיך הציונית, ההסתדרות

א בועולם. מטעמה ר ו י מן ג י ו  ₪ נ
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 את בירושלים. ברמות־אשכול, פראן
קיב היא הדירה לרכישת הכספים רוב
וממוס מקרנות אחרת, או זו בדרך לה,
ובדולצין. בסוכנות הקשורים דות

 הוריה עם לארץ עלתה טמשה אלה
 בברית־המוע־ מקובנו, שנה, 20 לפני
 קיבלו הם עולים, מישפחת ככל צות.
באוני למדה אלה בראשון־לציון. דירה

בסוכנות. עובדת והחלה ברסיטה
 בתוך מסחררת. היתה שם הצלחתה

 הסוכנות מטעם נשלחה היא קצר זמן
המג על־ידי הוזמנה רחבי־תבל, לכל
 ישראל, למען ולהתרים להרצות בית

במנג מכובדת במישרה זכתה ולבסוף
 פניות־הצי־ על הממונה בירושלים: נון

מחלקת־העליה־והקליטה. של בור
 לבין בינה הרומאן כאשר ,1975ב־

 במיסדרונות הרכילות על־פי דולצין,
 עם התחתנה היא ליבלב, כבר הסוכנות,
התגר אחר־כך שנה כהן. ניסן המהנדס

 קשר כל היה לא שלנו ״לגירושין שו.
 ״פשוט יותר, מאוחר טענה לדולצין,״

ידידים.״ נשארנו אבל הסתדרנו. לא
לק החליטה תקופה באותה בערך

 את ברמות־אשכול. דירה לעצמה נות
בעלה, בידי הותירה למשכנתא הזכות
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הלי העסקן כי לכל ברור פרשת־בל״ל,

הקריי סיום לפני עומד 74ה־ בן ברלי
שלו. הציבורית רה

 בהסתדרות האמריקאיים העסקנים
פרי על להודיע אותו אילצו הציונית

מחמי אינם ויריביו זו, שנה בסוף שתו
ובמקורביו. בו לפגוע הזדמנויות צים

שלי את מייד להפסיק שהורה יורק,
 אלא פוליטיקאי שאינו נתיב, חותה.
 ונחישות, תקיפות גילה ממונה, פקיד

מלמעלה. הלחצים למרות
 תפקידו את ביצע ספק, ללא נתיב,
ה במנגנון השחיתות לביעור במערכה
העוקץ אולם הסוכנות. של מסורבל

 נתנסה דורצין אויה של הקרובה ■וידחו
 ■ויבין, בניו־יווק. בסוכנות שחיתות במעשה
הכואבים במקומות בו מכים בחולשתו, החשים

 ־ נוגע ציוני סיפור זהו מעשה, ך
הי בסוכנות קשיש פקיד על ללב, /

 צעירה עולה חסותו תחת שלקח הודית
מחסו לכל דאג הוא מברית־המועצות.

 בת־ עקב ועבודה, מגורים לה סידר רה,
המוצ קליטתה אחרי אבהית שומת״לב

 בחיים. להתקדם לה ועזר בארץ. לחת
 תמך כשהתחתנה, בשמחתה שמח הוא
 כשנישאה נחת ורווה כשהתגרשה. בה

בן. וילדה בשנית
 שרק כפי למופת. קליטה בקיצור:

בה. זוכים מעטים חדשים עולים
 הפקיד של צרי־העין חבריו אולם

פשוט. אנושי טוב־לב של מבינים אינם
 מאחורי מלחשים הם שנה 12 מזה

 הבכיר הפקיד דולצין, אריה של גבו
 רומאן מנהל הוא כי בסוכנות, ביותר
טמשה־כהן־לוין. אלה הגברת עם סוער

 הלשנה
לאלוף

 מידרדר האחרונים חודשים ף
 מאז במהירות. דולצין של מעמדו ■■1

בגלל אנוש באופן תדמיתו שהוכתה

שליחת־העל־ היתה השבוע הקורבן
לוין. אלה בניו־יורק, יה

 שלוש לפני לניו־יורק נשלחה לוין
 הנבחרת לקבוצה שם והצטרפה שנים,

 לפני בעולם. שליחי״העליה 42 של
 הרגילה, תקופת״השליחות בתום שנה,

ש לא נוספת. בשנה שהותה הוארכה
 היא — מסחררת הצלחה קצרה היא

 היה אולם לגמרי. בינונית שליחה היתה
בירושלים. חזק גב לה

 מגובה, הוראה על־פי אלה, בימים
 שליחותה את להאריו הסוכנות עמדה

הרביעית. השנה — נוספת בשנה עוד
במ דולצין של יריביו חשו הפעם

 ההזדמנות. את וניצלו הרעוע עמדו
 את מנצלת היא כי עליה הלשין מישהו

 אל העולים את ושולחת מישרתה
אישורים. אצלו לקבל הרופא, בעלה,

לע שמבקש ממי דורשת הסוכנות
 מרופא־ אישור לה שיביא לארץ לות

 הבריאותי. מצבו על שלו המישפחה
 לביתה, הפונים את לשלוח נהגה לוין,
דולר. 25 בעלה מהם גבה שם

 האלוף של לאוזניו הגיעה ההלשנה
בניו־ הסוכנות נציג נתיב, משה (במיל׳)

 בניו־ הסוכנות עובדי שכל בעובדה הוא
 שלה, הישיר הממונה כולל — יורק
 על שנתיים מזה יודעים — מחנאי זאב

 וכיצד מישפחת־לוין, בבית המתרחש
 המישפחה. פרנסת את אלה מגדילה
 לירושלים, גם הגיעו על-כך שמועות

 מחלקת־העליה, ראש של ללישכתו
אהרון. חיים

ב איתן דולצין ישב עוד כל אך
 איש אלה, את הטריד לא איש כיסאו,

עליה. הלשין או לה העיר לא

דירה
לעולה

 הרכילות של הראשון ך*'םירסום
ממ אלה עם רולצין של יחסיו על 1 1

 בדיוק. שנים תשע לפני התפרסם שה
לבו על תמיד המקפיד הגנדרן, העסקן

 גיזבר־הסוכנות מתפקיד אז זינק שו,
 הסוכנות יו״ר — הפירמידה לראש

העולמית. הציונית וההסתדרות
 פחות בת ירושלמית רווקה אז אלה,

בחופ סיפרה בסוכנות, פקידה ,30מ־
ה עם יחסיה על הזה להעולם שיות

היהודי. העם של החדש מנהיג
 רומאן, ביניהם שיש הכחישה היא

 בן אז הקשיש, הגבר על דיברה אולם
 נחמד נחמד, איש ״הוא רב: בחום ,65

 לחדר אליו להיכנס רשאית ואני מאוד,
בסוכ ללישכתו בהתכוונה רגע!״ בכל
הוד דויד, המלך במלון בחדרו גם נות.
ביקרה. היא אז, תה

 ראו כי שטענו שכניה, סיפורי את
 דולצין של מכוניתו את רבות פעמים
 ב־ אלה פטרה ביתה, ליד חונה כשהיא
ל נוהג שדולצין הכחישה וגם ליגלוג,
 תל־אבי־ במלונות להתגורר הזמינה

א ״לפעמים הסוכנות: חשבון על ביים,
הסוכ של קבוצות או אורחים מלווה ני

 בתל־אביב. במלון ללון ונשארת נות,
הלינה.״ את משלמת שהסוכנות מובן

 אז, הסבירה כך המשותפת, ידידותם
ו המשותפת, עבודתם רקע על צמחה

כלשהו. רומאן רקע על לא
 הרקע גם כנראה, היתה, זו ידידות

 הסוכנות, עליה שהרעיפה הרבה לעזרה
 בהלוואות בעיקר שהתבטאה עזרה

ברחוב דירת־פאר לרכישת ובמענקים

חדשים. מימת מקורות חיפשה ולכן
 היא לימינה: מייד התייצבו ירידיה

 (״אני טפחות מבנק הלוואות קיבלה
 זה. את לי סידר שדולצין חושבת לא

 המנוח ספיר פינחס שדווקא לי נדמה
 וכך טפחות, מנכ״ל מן, למשה טילפן

 קיבלה היא ההלוואה״): את קיבלתי
הלוו קיבלה והיא מהסוכנות, הלוואה

וק ארצות־הברית עולי מהתאחדות אה
אלה ארצות לעולי השמורה מקרן נדה,

שנס עד הציבור, פניות על כאחראית
לניו־יורק. שנים, שלוש לפני עה,

 מתחת בעיטות
לשולחן

 של הטובים החיים עומדים עת ^
להסתיים. שניהם ^

לח עומדים השני ובעלה לוין אלה
ואינם מוקדמת, התראה ללא לארץ, זור
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הזקן


