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 באחיו פגש הוא ארצה, .מארצות־הברית
למסו בהתאם ■מקצוע. מחוסר שהיד. גרשון

 העצים, סוחר האב, של המישפחתית רת
 הטובים, העסקים סודות את לבניו שהחדיר

 סוחר־ינשק, הפך אחיו שאם גרשון החליט
לתעשיין. יהיה הוא

התע המיפעל הוקם 1951 דצמבר בחודש
 פרס, (״גיגי״) גרשון של ■הראשון שייתי

 נתן בשם הון משקיע .23ה־ בן התעשיין
 עם ■בקשרים בזמנו שעמד מניו־יורק, כהן

 מישלחת את ניהל שזה בעת פרס, שמעון
 בארצות- מישרד־הביטחון של הקניות
 תעשיית בישראל להקים החליט הברית,

 ידועה אמריקאית חברה ייצג כהן גבישים.
אינטרנשיונל. אולטרמר בשם

שבי מקום שיש לדעת נוכחה זו חברה
 מישרד־הביטחון גבישים. למיפעל ראל

 גבישים של גדולות כמויות צרך לבדו
 חיפש כהן נתן ומישדריו. מיקליטיו עבור
 שותף נמצא ואז לעסק, מתאים שותף

 ,23ה־ בן פרם גיגי של בדמותו מצויין,
 עם *שלו היחיד שהקשר הנסיון, הסר

 מישלחת עם שירותו בעת מכשירי־קשר,
בפאריס. מישרד־ד,ביטחון

 הגביש מיפעלי תדיר, חברת נוסדה כך
 החברה מטרת פרס. וגיגי כהן נתן של

לרכוש, לאסוף, לייצר, :היתר. המוצהרת

 ולסחור להביא להרכיב, ולהתקין, לתקן
 של והטענה חומדי-מילוי גבישים, בתוצרת
וב ומיקלטים מישדרים עבור מצברים
דומים. מכשירים תוצרת

 היה החברה שר הרשום ההון־ד,יסודי
 ■מונה פרם גרשון בסך־הכל. ל״י 5000

 אחת, שנה עברה לא החברה. כמנהל
 לשם מספיק. אינו שההון־ד,יסודי והסתבר

 חלוקת נערכה חדשים. משקיעים גוייסו כך
 בעלי־ בין הופיעו עתה חדשה. מניות

 דקל ושדשנה פרסקי שרה גם המניות
(אליגון).

 מכספן להשקיע הנשים שתי *של נכונותן
 אין אולם להערכה. ראוייה חלוצי במיפעל

 הצעיר במיפעל מניות רכשו שהן להניח
 לוודאי קרוב החלוצית. רוחן מפאת רק

 צריכה היתד, טבעי. באופן לרווחים, שקיוו
 של הרווחים סיכויי על ידיעה להן להיות

 אמם אלא היתד, לא שרה שכן המיפעל.
 שנה שבאותה פרס, ושמעון גרשון *של

 מישרד־ של למנהל־הכללי הפך בדיוק
 אשתו היתר, דקל שושנה ואילו ;הביטחון

 הקרוב ידידו הש״י, מראשי דקל, אפרים של 1
 הקניות, במישלחת ושותפו פרם, שמעון של

 במישרד־ חיל־הים אגף במינהל ויורשו
הביטחון.

אותר, שימשה תדיר שחברת לעובדה
 ,■מישרד־ד,ביטחון של הספקיות אחת שעה

מיסחדיות, עיסקות המישרד עם וניהלה
 של ואחיו ■שאמו לכך קשר שום היה לא

 פקיד של ואשתו ;למנהל־הכללי ד,מישנה
 בין ניסנו במישרד־הביטחון אחר בכיר
החברה. של המניות בעלי

 חברת כשעי׳סקי ,1953ב- שנה, כעבור
 איש לבעלי־החברה הצטרף התרחבו, תדיר
שפי אבא שמואל ממישרד־הביטחון, נוסף
 ואיש פרס, שמעון של .נוסף ידיד רא,

שלו. ■מי״שלחת־הקניות
 לעצירת שהביא משהו אירע 1954ב־

 היה תדיר. חברת של המהירה התפתחותה
 שו־ למישרת התמנה לבון כשפינחס זה

כש בן־גוריון. דויד של במקומו הביטחון
 בקבלת הסתפק לא הוא למישרד, לבון הגיע

 הוא המנהל־הכללי. מפי ■ותדריכים הנח״ות
 יום ד,מישרי. ועיסקות ענייני כל את בדק
 מנהל'־ באוזני לבון פינחס העיד אחד

 לעובדה ביחס הערות פרם, שמעון הכללי,
 שעל חברה עם עסקים מנהל שהמישרד

■וידידיו. מישסחתו בני נימנים בעליה
 חברת עיסקי החלו פלאים, באורח ואז,
 ראו לא שוב המשקיעים לרדת. תדיר

 מעניין, ולהתאוששות. לרווחים סיכויים
 פרס של חתידותיו החלו תקופה שבאותה

שד־הביטחון. לבון, פינחס תחת
תקופה, באותה עצמו פרם שמעון לדברי

 באי־כדאיות תדיר חברת שותפי נופחו
 מצאו לא אולם למוכרו, והחליטו המיפעל,

הז שהממשלה למרות למניותיהם, קונים

 לירות, אלף 45 של בסכום הלוואה רימה
התייצב. לא המפעל

 בחזרה לקבל המשקיעים זכו 1956ב־ רק
 חברת נחלצה לעזרתם כאשד כספם, את
 על שהחליט האיש ההסתדרותית. כור

 ידידו רמז, אהרון כוך, מנהל היה הרכישה
 ובני- ידידיו קיבלו כך פרס. שמעון של

 כספם את פרם שמעון של מישפחתו
ההסתדרות. מכספי חזרה,

 למצב שניקלעו פרם, וגרשון *שמעון
 ניסו הפרשה, פירסום בעיקבות מביך

 בטענות הציבורית הביקורת נגד להתגונן
 ואחיו אמו כי טען פרס ■שמעון מפוקפקות.

 .1953 בשנת עוד תדיר חברת את עזבו
 כי הוכיחו ברשם־החברות הרישומים אולם

 תדיר בחברת החלטה התקבלה 1956ב־ דק
שות של מניותיהם העברת את שאישרה

 החברה מניות כל הועברו 1957ב־ רק פים.
■וסולל־בונה. כור לידי

■) 1■ ■
 סביב הסערה שככה כטרס וד **

מישרד־הביט־ עם פרס גרשון עיסקות
פר התפוצצה פרס, שמעון שבהנהלת חון,
מוביליה. פרשת :חדשה שה

 הבוכנות ייצור לחברת הגיע פרס גיגי
 את שחיסל אחרי ,1958 באפריל מוביליה

 חברה היתד, מוביליה תדיר. עם עסקיו כל
 יהודי בעל־הון על-ידי 1950ב־ שנוסדה
 מציריך. קימחי מכס ד״ר בשם שווייצי
המדי למשק חיוני כמיפעל הוכר המפעל

 מפעם לבעליו. הפסדים רק הביא אך נה,
ה את להבריא קימחי ר ד׳ ניסה לפעם

 מישרד־ של הספקים על שנימנה מפעל,
 1958 באפריל הנהלתו. את ושינה הביטחון,

 הנהלת כחבר פרס, גרשון את מינה אף
 חצי נימשכה זו שכהונה אלא המפעל,

בלבד. שנה
 הכזיב, המיפעל הועילה. לא זו כהונה גם

ב הארץ את קימחי עזב 1961 ובראשית
 השוויצ־ חברותיו את לנהל ושב רב כעס
 ליכטנשטיין. במדינת־הננס הרשומות יות,
 את קימחי החזיר הארץ את שעזב לפני אך

המיפעל. להנהלת פרם גרשון
 חברת נכון. הפעם היה ששיקולו התברר
 ומכניסה משגשגת לפתע החלה נזוביליה
 פרס, גרשון של בהנהלתו החברה רווחים.
 שחת־ מישרד־הביטחון, עם עסקים ניהלה
פרם. שמעון היה עת באותה שלו השר

 פרם שמעון אמר 1961 אוגוסט בראשית
רו מה ״אז מפא״י של באסיפת־בחירות

 רק חברה עם יחסים שאנתק ממני? צים
שלגו טענה אותה?״. מנהל שאחי משום

עצמן. העובדות מחשיפת יותר הדהימה פה
!■ ■ י■

דוו להיזכר ראויות אלה רשיות
להג מנסה פרס ששמעון בשעה קא •■
ממש לראש להפוך חייו: חלום את שים
ישראל. לת

 על לובש שהוא והמחייבת היפה המסכה
 ופג־ מומיו כל את להסתיר מתכוונת פניו
 כל שלמרות הפשוטה העובדה את גם מיו.

ל הצליח לא הוא הרעשנית הפירסומת
שהו מההריסות משרד־הביטחון את שקם
למנג אותו הסב רק הוא דיין. אחריו תיר
שלו. הפרטיים ■האינטרסים את המשרת נון

 פרס שמעון של היפות המילים מאחרי
נבו ופראזולוגיה רעיונית שממה מסתתרת

נו ולחץ מצוקה בשעות אבל בילבד. בה
אשליות. לטפח הגונים אנשים גם טים

 ב־ בחר האמריקאי העם כאשר היה כך
ה הקולות בסחף כנשיא, ניכסון ריצ׳ארד

 בעת ארצות־הברית שידעה ביותר גדול
בחי שבמערכות אחרי זה היה האחרונה.

 דיקי״ כ״טריקי ניכסון נכשל קודמות רות
 לקנות מוכן היה לא אחד ״שאף וכאיש
 מסויים ברגע משומשת.״ מכונית ממנו
 לחשוב הוטעו הבוחרים עברו. לו נשכח

החד המסכה בשל השתנה דיקי טריקי כי
תד לו ושהישוותה פניו על שלבש שה
חדשה. מית

 זה היה כי הוכיחה ווטרגייט פרשת
הרפובליק המפלגה כשהיכתה טעות. מקח
 ניכסון ריצ׳ארד של בחירתו חטא על נית

מדי. מאוחר כבר היה לנשיאות, כמועמדה
 לא לפרס ניכסון בין מסויים דימיון יש

וב באופי גם אלא החיצונית. בצורה רק
 שפרשת רוצים אינם אם האישיות. מבנה

ישרא במהדורה עצמה על תחזור ניכסון
 צירי חייבים פרם, שמעון של במקרה לית

 בשבוע המתכנסת מפלגת־העבודה ועידת
מפלג מועמד את בוחרים שהם לפני הבא,

 היטב היטב להביט לראשות־הממשלה, תם
עצ את ■ולשאול פרס שמעון של בפניו
 כזה מאיש לקנות מוכנים הם האם מם:

 שלו המילה סמך על מיד-שניה, מכונית
? בילבד
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 אי־אס־אל, ההברה ומהי הפתק, פירוש

יודעת. אינה כי התובעת השיבה
 בבעלות למימון, חברה היא אי־אס־אל

 )80ס/ס( הגרמני המיקצוע־ים האיגודים בנק
 הכרה קיבל זה גוף ).20>70( כור ובבעלות
 מאושר, כמיפעל *שר־האוצר ספיר מפינחס
 לקרן ניתנו רווחיו מרבית ממיסים. הפטור

 תל־ אוניברסיטת את המממנת נפתלי, פרץ
 תל-אביב. ־של קח־התרבות ואת אביב

לירות. מיליוני לעשרות הגיעו אלה רווחים
 היה ״אי-אפ-אל״ מעיפקי חלק
 למיפלגת־העבודה, הלוואות בנותן
חיי היתה שהמיפלגה פעמים והיו
 לירות, מיליון 20 ל״אי-אם־אל״ בת
 יד־ אהרון של הפתק ריבית. ללא
 זו בצורה זה. למימון התייחס לין
 ש־ ״כור״, ובין ידלין בין קשר יש

 בבית- נבח עמית, מאיר מנכ״לו,
 — ידלין לטובת והעיד המישפט

התנו מנהיג מצד למדי מוזר דבר
לשינוי. ;,,

 יוליש, קרן היא אחרת סתומה קרן
 על הוקמה היא ידלין. על־ידי שהוזכרה

 שניים מיספר האיש שהיה יוליש, משה שם
 מאיר מונה כאשר ממנה דשפרש בכור,
בעודו על־ידו הוקמה הקרן כמנכ״ל. עמית

* דליה האשה,
 מיפלגת־ד,עבודה, גיזבר היה עת בחיים,

 תרומות שאספה קרן זוהי רכטר. צבי לפני
המיפלגה. למימון

 הקרחון של הבודדים הקצוות
 יכולים המיפלגות מימון של הגדול

 מה לגבי הסקרנות את לגרות רק
ה לולא להתגלות, עתיד שהיה
החקירה. חיסול עד הסכם

בבית שהוצג הבודד לפתק נוסף כי
 רבים פתקים ידלין אשר בידי יש ר,מישפט,

 אישים להפליל כדי בהם שיש נוספים.
 שנעשתה החבילה עיסקת במדינה. רבים

 שעה. לפי פירסומם, את מנעד, ידלין עם
 ידלין של נודסטופ הצגה מנעה גם היא

לבחירות. עד המישפט בבית
 בה יש ידלין של הודאתו גם אולם

האש של ארוכה לשורה אישור מתן כדי
 הודאתו למשל, כך, כאן. שפורסמו מות,

 את מחזקת שוחד, מתן לגבי גושן בגירסת
 הרמזים גם עופר. אברהם לגבי גושן דיברי
 הדירה ומתן נווה־יעקב עיסקת על שרמז
 העולס פירסומי את מחזקת ולבתו, לגרשן

אלה. בנושאים הזה
ניד בבית־המישפט האמת גילוי

 היועץ■ יורה אם שעה. לפי חה,
 כתב■ להגיש המישפטי־לממשלה

 יתברר עוד אדיסון, בעניין אישום
 היועץ- יחליט אס ממנה. חלק

ה את רישמית לחקור המישפטי
ה מיפלגת נגד שהגשתי תלונה
 של התאבדותו כעיקכות עבודה
 נווה־יעקב, כפפי קבלת על עופר,

המכריע. כחלקה האמת תתברר
י■ לביב יגאל

סתר ושלמה פן פיטר :צילומים

 ראט, ארי פוסט, ג׳רוסלם עורך עם *
ידלין״ לטובת שהעיד

תמרורים
ה ד ל ו הטלווי של לכתב־הצבאי • נ

 ראשונה, בת ולרעייתו, שי, נחמן זיה,
נועה.

ו ש ר ג ת  במאי־ד,קולנוע בפאריס, . ה
 ),49( ואדים (ברבארלה) רוז׳ה המפורסם

 קת״ שחקנית־ד,קולנוע הרביעית, ואשתו
 ארבע אחרי ),33( שניידר (״קתי״) דין

 ושנת־ כאוהבים משותפות חיים שנות
 ואדים משותף. בן שהולידה אחת, נישואין

הס לכוכבת השאר, בין בעבר, נשוי היה
).40( בארדו בריז׳יט הסכסית רטים
 ביותר הטוב •'כשחקן־הקולנוע דור ״ב נ

 הבריטי, וראייטי מועדון מטעם 1976 לשנת
 גילום על ),69( אוליבייה דורנס סר

 בסרט נאצי פושע־מילחמה של דמותו
הש 25ב־ הראשונה בפעם הנוראתון. איש
 שח־ בפרס זכתה זה, פרס חלוקת של נים

 שח־ ■של אשתו ביותר הטובה קנית־הבימר,
 פלאורייט־אוליכייה ג׳ואן קן־השנה,

 בימים המועלה במחזה הופעתה על ),58(
לונדון. במות על אלה

ה נ ו  במישרד־ ראש־הטכס לתפקיד . מ
 דדבל אודאן ארצות־הברית, של החוץ

 מסצ׳וסטס, במדינת מפיטספילד יהודי ),31(
כשמו כבר כיהן הצעיר גילו למרות אשר

 פיטספילד, רא־ש־עיריית בתפקיד שנים נה
 היותו למרות בהארווארד. מרצה והיה

ל קארטר ג׳ימי אותו מינה רפובליקני
שב טמפל־בלק, שירלי תחת תפקיד

שחקנית־קולנוע. היתד, ילדותה
ה נ ו  סוכנות־חביון־ ראש לתפקיד . מ

 (סי-איי-אי) ארצות־הברית של המרכזית
ש ),54( טרנר סטאנספילד אדמירל

 שמינהו ארצות־הברית נשיא עם יחד למד
 של באקדמיה קארטר, ג׳ימי לתפקידו,
 כוחות כמפקד ושימש באנאפוליס חיל־הים

 אמד שקארטר טרנר, בדרום־אירופה. נאט״ו
 הבא, מרשאל ג׳דרג׳ יהיה הוא כי עליו
 הקודם שהמיועד אחרי לתפקידו נבחר

 מי ),50( סורנסן תיאודור לתפקיד,
 על ויתר קנדי, הנשיא של עוזרו שהיה
בסנאט. חריפר, התנגדות בגלל מינויו

ז פ ש ו  שח־ במארוקו בבית־חולים • א
 הקמן הצרפתי) (הקשר ג׳ין קן־הקולנזע

ב מסוס נפילה עקב שנפצע אחרי ),36(
 תמות, או צעד חדש, סרט צילומי מהלך
המ אמריקאי קצין דמות מגלם הוא שבו
 ה־ בשנות הצרפתי בליגיון־הזרים שרת

 ד,קמו ראבאט. ליד הצילומים באתר ׳,20
במהירות. מתאושש והוא בגבו, נפ$ע

ה ג ר ה  חיל״ של מסוק בהתרסקות • נ
ב אנטפילה העיירה ליד הירדני האוויר

 הש־ אשתו עאליה, המלכה ירדן, דרום
 שניש־ חוסיין, הירדני המלך. של לישית

 מרעייתו שהתגרש אחרי 1972ב־ לו אה
 אנגלי. ממוצא מונה הנסיכה הקודמת,

 טוקאן למישפחת בת היא ),29( עאליה
 והיא ירדני שגריר היד, שאביה משכם,

 )3( עלי הנסיך ילדים, שני לחוסיין ילדה
 בקאהיר, נולדה ).1( עאייה והנסיכה

 סיפרות אלכסנדריה באוניברסיטת למדד,
 היפה כאשר, ונחשבה ואנגלית, ערבית
הירדני. המלך של נשותיו מבין ביותר

 דכ סגן תפקידו, מילוי בעת • ג ר ה נ
 הליכוד ח״כ ■של בנו ),24( כהן שמעון
 ארבע מלאו שבו בשבוע כהן, מאיר

 איש כהן, ברוד דודו, לרציחת שנים
ל שנורה הישראליים ־שירותי־הביטחון

 מילוי בעת אלמונים על־ידי בספרד מוות
האקדמ העתודה חניך היה כהן תפקידו.

 בפאקולטה בחיפה הטכניון ובוגר אית
 לפני לצד,״ל התגייס תעשייתית, להנדסה
בחיל־המדע. ושירת כקצין שנתיים

ר ט פ  מבקר־ פתאומי מהתקף־לב . נ
 יואב וד,מרצד,־לאמנות הצייר האמנות,
 המפורסם המציל של בנו ),44( בר־אד

 (״אהרוג- אהרון בתל־אביב, גורדון מחוף
 הראשונה ואשתו )74( אל כר־ צ׳יק״)

 פלסטית לאמנות מרצה היה שולמית.
לארכיטק בפקולטה תלת־ממדי ולעיצוב

 בבייאנלה ישראל את ייצג בטכניון, טורה
 של מבקד־אמנות והיה 1959ב־ בפאריס
 וכתב־ גלי־צה״ל הארץ, אחרונות, ידיעות

עכשיו. העת
. ר ט פ בחי רמב״ס בבית־ד,חולים נ

 ליג־ אהרון־וולטר מחלה, לאחר פה,
 יהדות ממנהיגי אחד ),72( דגשטהאוס

 רבות שנים שהיה ומי ביישראל גרמניה
 חיפה. עיריית במועצת גח״ל סיעת ראש
 ליג״ מיכה שופט־השלום של אביו היה

 בשם נפגש 1939ב־ אשר דגשטראוס,
 אדולף עם בגרמניה היהודיות הקהילות
 בקשר •שנכשל, מו״מ, עמו וניהל אייכמן

 לארץ- ואוסטריה גרמניה יהודי לעליית
 והיה שנה באותה לישראל עלה ישראל.
ו בחיפה בנק־ישראלי־לתעשייה ממקימי

התאחדות־בעלי־התעשייה. ומראשי הצפון
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