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 בן־גוריון (רב־סרן) המייג׳ר נראה עצמאות
 ההגנה בין קישור לתפקידי מתאים כאיש
לתפ התאים הוא בארץ. הבריטי הצבא לבין
 המנהגים בתוך בית בן שהיה מפני זה קיד

 שתיית : הבריטית הקצונה של הטיפוסיים
 ובילוי כבוד המעוררות בכמויות אלכוהול
שעשו במועדוני הלילה של הקטנות השעות

במהרה. העובר כשרון זה אין עים.
הח ובארץ האנגלים, אחרון יצא אך אולם

 של בנו נאות האכזריים, הדמים קרבות לו
לק הנדיר׳ הקרבי הנסיון בעל הבטחון, שר

ניהול של החשוב התפקיד את עצמו על בל !
פתח־תקוה. משטרת תחנת

החלה. המזהירה הקריירה
¥ ¥ ♦

בהרצליה צנועה ווילה
ה־ ,ד,משטרה חוק של 16 סעיף ותו ^

בעס להשתתף משטרה איש על אוסר
הפ לא ונדיר, מיוחד בהיתר אלא פרטיים קים
המשטרה. בשמי העולה לכוכב ריע

מהירה, היתר, שלו המקצועית הקאריירה
ובלתי־דגיל. מזהיר אישי כשרון על העידה
במשט השני האדם הכללי, המפקח כעוזר

 הצנועה בדירה לגור היה יכול לא שוב רה,
ה הצבא של המשוחררים הקצינים בשיכון
שהמשטרה, היה הצדק מן ביד־אליהו. בריטי

 לו תספק הרמה, המשרה את לו שהעניקה
ש השאר בין הדרושים, האביזרים את גם
לייצוג. המתאים כון

באי־ ,לגמרי מקרי באורח נמצא, זה שיכון
 ה־ף בארץ, ביותר המפואר הווילות זור

המ השרון. למלון נוחה בקירבה הרצליה׳
פרטית, מדשאה של עצום מגודר שטח : קום

דונמים, כמה על המשתרע עצי־נוי, זרועת
 ששה בן מפואר לבית מתאים רקע משמש
 האורחים שחדר חזיתות, שתי בעל חדרים,

 של !ממוצעת דירה כמו גדול בלבד שלו
 השביע העיד זה בית על רגילה. משפחה

 השגרירות של הצבאי הנספח הנוכחי, דיירו
 יפה כך כל ״מקום :במלים האמריקאית,

 למשכניה להשוותו בהחלט אפשר ושקט...
בארצות־הברית.״ ביותר היפים

כזאת: בסביבה כזה, לבית המקובל השכר
לחודש. ל״י 500

 לעמוט נודע במקרה, ולגמרי במאוחר, רק
המי הבית, בעל עם קשריו כי בן־גוריון

הצטמ לא ליגום, שלום שונא־הפרטום ליונר
במת לספק כדי כאילו דיור. בקשרי צמו
 ליגום נתגלה הנזתנדבים, לשורת חו!מר כוון

עוזר של שותפו ירקוני, שייקר, של כשותפו

והמקבל הזורק
החברה לצרכי ברמת־גן הוותיקים שיכון יד על

 כשהוא ירקוני, שייקת : מימין נמרצת. בפעולה הספורט חובבי השותפים שני
 לקרן. הוקדשו שהכנסותיו חובבים במישחק המגן, קרן למען עומד'בשער

 שהוקם המטופח, הכדורת במגרש הכדור את זורק בן־גוריון עמוס : משמאל
הסביבה. כל את ששטפו הירקון מי ידי על העזים הגשמים בימי ושנשטף הגבוהה

 של דיירו בן־גוריון, עמ־ס הכללי המפקח
 על ליגום של סוב־הלב ויתורו ליגום. שלום

נבון. מעשה איפוא, היה, לא שכר־הדירה
¥ ¥ ¥

החוק מהרת עד
 ירקוני שייקר, עם ליגום של פקיו *¥
ב לפחות כסרגל. ישרים תמיד היו לא /ו

 בהוצאת השניים נחשדו אירסו עיסקת מקרה
 נגדם נפתחה היהודי, העם מידי במירמה כסף

 1ש■ עסקיו היו זאת, לעומת מסועפת. חקירה
בהחלט. חוקיים שומר״החוק עם שייקר,

 הובא טרם הדבר כי (אם להניח יש עליכן,
 היו לא בן־גוריון שלעמוס הציבור לידיעת

 את הכללי המפקח מאת להשיג קשיים כל
 העוסק משטרה לקצין כחוק הדרוש האישור
פרטיים. בעסקים

¥ ¥ ¥
(מאד) יקרה ידידות

* ת ך ת שו א ביד גם כנראה נמצאת כז
כורים, בחברת השני המשטרתי השותף ן

 הראשונ-ם בימיה אמנם, קנר. יעקב הקצין
 כבדים. חשדות קנר על נפלו המדינה של
 ההם שבימים גרינבאום, יצחק הפנים, שר
הרצי בכל דן המשטרה, על גם ממונה היה
 ברצח חלקו בגלל מתפקידו׳ קנר בהדחת נות

המפ של הסניף מזכיר מירוניאנסקי, סיומה
בתל־אביב. הקומוניסטית לגה

 היה במקצת התבגרה כשהמדינה אולם
מספ במידה חשוב אינו כזה חשד כי ברור

 נמצא לכן מיסודו. הגון אדם להכתים כדי קת
 במשטרה, שירותו להמשך רק לא כשר קנר
 עם יחד מסחרית, לשותפות לרשות גם אלא

בן־גוריון. עמוס
צו לאיזה :זאת רק היא הגדולה השאלה

 כמר, בתוכם כורים, חברת מייסדי קיבלו רך
 בהחזקת שהתחלפו בארץ ההון מלוויתני
 נמו׳ מסחרר בקצב עצמם לבין בינם המניות

כשותפים? המשטרה קציני שני את מאד, זר
 להיות רשאים אינם משטרה קציני כי ברור
 את לה ולתרום בשותפ״ת פעילים עובדים

וקשריהם. כשרונם זמנם,
בשות הון להשקיע יכלו כי גם להניח אין
את בן־גוריון כעמוס אדם יקח מהיכן פות.

 שרכושו בעסק 9,/״ לרכישת הדרוש הסכום
? ל״י אלפי למא־ית מגיע

 בן־ג־ריון עמום היה חייו כל כי ידוע הרי
מע אינה כידוע, והאומה׳ האומה. בשרות

 בן־ לעמום כי גם ידוע !משרתיה. את שירה
 לו להעניק המסוגל עשיר, אבא אין גוריון
 דרכו להתחלת ל״י אלפי אפילו או רבבות
בחיים.

 מתקבלת אחת תשובה רק נשארת כן על
 משטרת של הכללי סגן־המפקח : הדעת על

 שאינו חברה של שמן בנתח זכה ישראל
 של הנאמנה לידידות הודות רק בה, עובד
ירקוני. ישעיהו כורים, בחברת המכריע האיש

 ירקוני את לפעמים מובילה זאת ידידות
 למשל אחד, לילה : יותר גדולה עוד לנדיבות

 ביותר הגבוהים המשטרה מקציני אחד ניפץ
 במועדון- סוערים שעשועים של ערב בתום

 הרהיטים. רוב את בתל־אביב עדן הלילה
 וכיסה הצ׳קים פנקס את מיד הוציא שייקה

הנזק. את
 יותר לפעמים יקרה כידוע, הידידות, כי

ל״י. מרבבות

 שנה 19 לפני שצולמה מימין, בתמונה נראית בן־גוריון משפחתהמשפחה בחו\
 משמאל: גאולה. אחותו כשלידו אביו, מאחורי עומד בן־גוריון עמום
הצעירה האחות גרין, אביגדור הסב יושבים בן־גוריון. פולה אמו,

 בווילה ,שצולמה משמאל בתמונה בן־גוריון. דויד והאב, רננה,
 נראים הרצליה, של הים שפת בקרבת ליגום, של המפורסמת

אלון הצעיר והבן גילה הבת עם מרי, ואשתו בן־גוריון עמוס

7 953 הזה העולם:


