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ז1שוח18ו*
מאי אישור לקבל צורו ללא וזאת רה

 רבות חיילות ואומנם, ועדה. שהיא זו
כפקידות. במישרד־הביטחון מועסקות
 כיום מגויים שמישרד־הביטחון מאחר

 פרם שמעון של הבחירות למילחמת כולו
 שבעקיפין מכך משתמע ,בראש־ר,ממשלה

 תוך צה״ל, את ואנשיו פרס מנצלים
 למאבק בשירות־חובה, חיילות העסקת

מיפלגתי. פנים
 של עבודתה אחרי לעקוב אפשר אי

 כדי במישרד־הביטחון פקידדדחיילת כל
 במיל- מועסקת היא מידה באיזו לדעת
 ידועים אולם פרס. של התעמולה חמת

 למטרות בחיילות השתמשו בהם מיקרים
 להעביר כדי אנשים, ואיתור שליחות

 החיילות ממישרד־הביטחון. חומר אליהם
 בתוך כי ידעו לא אלה שליחויות שעשו

 חומר נמצא לא נושאות שהן המעטפות
למע הקשור חומר אלא חסוי, ביטחוני

 המטה שמנהל האדירה התעמולה רכת
לראש־ממשלה. פרס שמעון לבחירת

-חזרה_________
מת לשמעון פירסו

 שמי שר-הביטחון ערן־ שבוע פ;י 6י
ה במיתקני-ההתראה סיור פרס עון •

 חצי כמו בסיני. החייץ באיזור אמריקאיים
 נוטל בהם ביום, אחרים אירועים תריסר

 אמצעי- את להציף כדי חלק, פרם עתה
 אודותיו, וידיעות בתמונות התיקשורת

על אישית לפירסומת זה אירוע גם נוצל
שמעון־פירסומת. של הסיגנון כללי פי

 לביקור אליו להיתלוות הזמין לא פרס
קבו בחר הוא הצבאיים. הכתבים את זה
 בטלוויזיה האירוע לכיסוי מצומצמת צה

ה לסיור הוזמן למשל, כד ובעיתונות.
לעו ארז. יעקב מעריב, של הצבאי כתב
 של הצבאי הכתב הוזמן לא זאת מת

הבר. איתן אחרונות, ידיעות
 הבר, לאיתן הדביקו פרם של אנשיו

 ״איש של תווית הכחשותיו, כל למרות
לסיור להזמין העדיפו כך משום רביו״.

 אחרונות. בידיעות אחר יונייטד־פרם איש
 ידיעות כתב כיום כפיר, אילן זה היה

בלונדון. אחרונות
 למשך עיתונו על-ידי הושאל כפיר

 פרס. של הדוברות במישרד לעבוד כשנה
 איש שם להיות המשיך לעיתונו כשחזר
ה פורסמה למשל, כך, פרם. של אמונו
האח ביקורו בעת שצולמה תמונה שבוע

 בתמונה נראה פרס בלונדון. פרס של רון
 כ־ עיתון וקורא בפארק ספסל על יושב

 ארבעה עליו מסוככים עברים שמארבעה
 של משומרי־הראש אחד ״אנשי־ביטחוך.

 אחרונות ידיעות כתב אלא היה לא פרס
 דיווחים לעיתונו לדווח האמור בלונדון,

פרס. על גם השאר בין אובייקטיביים,
 כפיר של שהותו את ניצלו פרס אנשי

 את לכסות אותו הזמינו בארץ, בחופשה
האמ ההתראה במיתקני פרם של הסיור

 שלא כדי ״אובייקטיבית״. בצורה ריקאים
 פרס של לשעבר דוברו כי לקוראים ייוודע

 כפיר הפעם הסתפק הכתבה, את שכתב הוא
אנונימית. בחתימה

 מיני אחת דוגמא רק היא זו אפיזודה
 פועל כיצד להצביע כדי בה שיש אלפים

לבחי ״המטה המכונה הגדול המכבש כיום
 משופשפת מכונה זוהי פרם״. שמעון רת

 רבות שלוחות לה שיש היטב, ומשומנת
 לא מעולם אמצעי־התיקשורת. בכל השפעה

בעי פרס סוכני — יונייטד־פרס התגלתה
והש עוצמתה בשיא — הישראלית תונות
 כאשר האחרונים, בשבועות כמו פעתה

הקיטור. במלוא המכונה הופעלה
 תמונה מתפרסמת לא בו יום כמעט אין

 הוא בו יום חולף אין בעיתון. פרס של
 פומבי אירוע אין בטלוויזיה. מופיע אינו

 על המופעל המכבש זאת. רק לא שיחמיץ.
 ורשימות כתבות לפירסום דואג העיתונים

הרו את ליצור במטרה פרס על אוהדות
 מיפלגת בוועידת לבחירתו שהרוב שם

 היא ההנחה מובטח. כבר העבודה
 הרוב, עם ללכת תמיד נוטים שהמהססים

 אם בקולותיהם, גם לזכות פרס יוכל וכך
 כבר שהמינוי הרושם את ליצור יצליח רק

בכיסו. מונח
פרם, אנשי יורדים לחצים של רמה לאיזו

 מכבר לא הבא. מהפיפור ללמוד ניתן
ה בעמודו תמונה העיתונים אחד פירסם
 פנימי בעמוד רבין. יצחק נראה בה ראשון

 פרס. שמעון הופיע בה תמונה פורסמה
 מחו העיתון, עורך אל טילפנו פרס אנשי

 יישמר כי תבעו ״ההפלייה״, על באוזניו
המועמדים. שני בין עדין איזון

רב-נכלים______
ם עס ס ק אישי״ ״

 הטענה את מכחישים פרם נשי ^
למענו. הפועל במטה מאורגנים הם כי

 הקיטור, במלוא ופועל קיים המטה אולם
האמצעים. כל את מקדשת כשהמטרה
 ניצבים ותיקים שועלי־תעמולה ארבעה

 של הצמוד דוברו הם אלה המטה. בראש
 התע־ ודובר לביא, נפתלי שר-הביטחון,

ותיק, רפ״י איש גלי, אלקנה שייה־האווירית

 המכבש מול נגד משקל ליצור לנסות כדי
פרם. שמפעיל העצום
 פרי, יורם נקרא כשבועיים לפני

ו במערב־אירופה העבודה מיפלגת נציג
הסוציא באינטרנציונל המיפלגה נציג

אחד. יום בתוך לישראל לחזור ליסטי,
 בת לתינוקת ואב נשוי ,33ה־ בן פרי

 ראש־הממ־ על־ידי נקרא חודשים, שיבעה
 מטה- בראש לעמוד כדי רבין, יצחק שלה

 הקרובה ההתמודדות לקראת שלו ההסברה
ראש־הממשלה. תפקיד על

 רבין. לגבי חדשות פנים היה לא פרי
 פרס שמעון לבין בינו הקודמת בהתמודדות

 שכללה הקטנה הקבוצה עם נימנה הוא
 עזרה אשר בר־עם, ועוזי צמיר דוב את

פרס. למחנה עתה עבר בר-עם לרבין.
 הוא בירושלים, חמישי דור צבר פרי,

האוניברסי שליד התיכון בית־הספר בוגר
 של התל־אביבית בשלוחה העיברית. טה

 בהצטיינות סיים העיברית האוניברסיטה
במדעי־המדינה שלו הב.איי. למוד את

פרס אנשי נד
ל להתמסר כדי מעבודתו חופשה שנטל

 הסופר עובדים לידם פרם. למען פעילות
המדי ו״היועץ בר־זוהר (״מיקי״) מיכאל

 הם בצוות חדשות פנים בן־נתן. ארתור ני״
 ושל בישראל טייס סופר הלוי, דודו של

חריש. מיכה ח״כ
 חורשים עוזרים, של ענק צוות בעזרת

 מערכת־תע־ מנהלים הארץ, כל את אלה
 נקייה שאינה פרס, של לבחירתו מולה
 אחת והבטחות. לחצים, מהפחדות, תמיד

 המים־ בחוגי שפשטו האחרונות ההלצות
 שמעון ייבחר אומנם אם כי מספרת, לגה
 כל את לקיים וייאלץ לראש־ממשלה סרס

 לפחות ממשלתו תכלול לשרות, הבטחותיו
נשים. הן כחציין שרים, 128

 עצמם על שהטילו האחרונה המשימה
 אישית אות! להפגיש :היא פרס אנשי כל
 ועידת צירי אלפים מכשלושת אחד כל עם

 שנותרה הקצרה בתקופה העבודה, מיפלגת
 כי משוכנעים הם הוועידה. לכינוס עד עוד

בפ לעמוד יוכלו לא והמהססים המפקפקים
 פגישה ותוך פרם של האישי״ ״הקסם ני

המת האיש הוא כי ישתכנעו עימו אישית
לראשות־הממשלה. אים

 שמעון שעושה הציני השימוש אולם
ההת כללי פל הפרת תוך בצה״ל, פרס

 האיש אם ספק מעורר המקובלים, מודדות
 השקולה התדמית מאחרי הישתנה. אומנם

ב לעצמו ליציר מנסה שהוא והמפוכחת
 רב־ אותו עדיין מסתתר האחרונות, שנים

ש מעצורים, חסר שאפתן פוליטי, נכלים
 להשגת פדרכו יעמוד לא מיכשול שום

מטרתו.
 כל של והמנוסה המאומן המטה מול
 רבין, תומכי של מטה ניצב פרם, אנשי

בילבד האחרונה בתקופה בחופזה שאורגן

ב עשה האמ.איי תואר את וסוציולוגיה.
ב שוב בירושליים, העיברית אוניברסיטה

 היתה שהגיש כשעבודת־הגמר הצטיינות,
חבר עילית של הגיבוש ״הליכי בנושא:

 צבא־הקבע.״ קציני של בישראל חדשה תית
 הדוקטורט לימודי על שוקד הוא כיום

פוליטית. בסוציולוגיה בלונדון, שלו
 והוא בלונדון, עתה נשארו ובתו אשתו
 במלון בתל-אביב שהותו בעת מתגורר

 בירושלים בשהותו ואילו קלאב, הקאונטרי
 משום אולי מוריה. במלון מתאכסן הוא
 רבין •של מטהו כאילו שמועות פשטו כך

 פרי הכוכבים. חמשת בעל במוריה שוכן
 ״התחלנו ואומר: מכל־וכל, זאת מכחיש

 בשבועות ההתמודדות לקראת בפעילות
 הספקנו לא עדיין כך ומ-שום האחרונים,

 במלון מתגוררים למעשה מטה. לארגן
 ראש־ לישכת עובדי אנשים כמה מוריה

 יועץ־ כמו תל־אביביים, שהם הממשלה
 פתיר, דן לענייני־עיתונות ראש־הממשלה

 עירן. עמוס ראש־הממשלה מישרד ומנכ״ל
שמו פשטו ולכן שם, מתגורר אני גם כעת
ל במקום. מישרדים שכרנו כאילו עות

 יסוד.״ כל אין אלה שמועות
בהתארג רבין אנשי החלו למעשה

 בכך עסק שפרס בעוד באיחור, נות
 זה היה למשרד־הביטחון. כניסתו מאז
 עד האמין לא שרבין מפני אולי
 את יגיש אכן פרס ־ששמעון האחרון הרגע

שה חשב לא שהוא בגלל וגם מועמדותו,
 על שכר־מכר של לרמה תגלוש התמודדות

 בסים על תהיה שהיא חשב הוא קולות.
 שהמאבק אלא אידיאולוגית. התמודדות של

אינ ושיקולים הבטחות של לפסים גלש
 הר־ אסתר כמו אנשים של מאד טרסנטיים

 העיתונות מעל־גבי הודיעה שלפתע ליץ,
)24 בעמוד (המשך
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