
?׳ הורביץ ■גאל השד של ראש־לישכתו עפה מדוע
ראשון,״ ממבט אד,בד, יהיתה ו ץ

/  כאשר לספר שמש רונית נהנה • /
 ראש תפקיד את קיבלה כיצד אותר. ישאלו

 המיסחר־התעשייה־זד״תייחות ישר לישכת
 בחום כד. זה יהיה ואמנם, הורביץ. יגאל

 להחליף כדי לילישכה, הורביץ הגיע בו
 הת־ הוא בר־לב, חיים בתפקיד, קודמו את

 כתבנית שהיתה ,23ה־ יפת ברונית ׳בונן
 ראש להיות לה והציע כיה, בליש זוטרה

ב להצעתו נענתה רונית שלו. הלישכה
רצון.

— רונית הפכה ספורים שבועות תוך

 ה־ שר עם בישיבות ׳שהשתתפו אנשים
 כאשר נדהמו מיסחר־התששייה־והתיירות

׳מגי הייתה רונית :טלפון שיחת מקבל היה
 מחזיקה לאוזנו, האפרכסת את ילו שה

 כא- יאותה ומסירה השיחה משך כל אותר,
מסתיימת. היתר, השיחה ישר

ה הממלכתי ׳תפקידו ילו שזה הררביץ,
 ותק כבר ליה שהיה ברונית, ניעזר ראשון,

 כסתבנית אם־כי בר־לב, השר ביליישכת
 היחסים לישכה. כראש או כמזכירה ולא
 נוסעת היתד, רונית התהדקו. השניים בין

שומרת הארץ, רחבי בכל לסיורים עיסו

 בנוכחות כמובן, וזאת, ישלה, אבא של
רבים. וצלמים עיתונאים

 שיג־ של מערכת פיתחה הצעירה ׳רונית
 ב־ הבכירים הפקידים כלפי ■ואהבות איות

 הד״ר ולשעבר, המיישרד מנכ״׳ל את מיישרד.
 זה היד, שנאה. היא מנדלבאום, משה
 כך על ׳תמיהה הביע הוא כי ששמעה אחרי
 החלה היא הלישסה. ׳לראש מונתה שהיא
 הוד־ את ׳ולהסית במיישרד חייו את למרר

 את לשנות החליט ■מנדלבאום נגדו. ביץ
 לחוץ־ שלו נסיעה בכל כלפיה. הגיישה
מתנות. לה להביא דואג היה הוא לארץ

 את ״עיברו לא הם כי גילה בירורים לאחר
 על יידע שהוא מבלי רונית, של המחסום״

כך•
ב אי־סדרים קיימים כי גם לו התברר

 כספים וכי ד,׳ליישבה של הקטנה קופה
 כן התקין. הנוהל עיל-פי לא ממנה הוצאו

מישי ביותר, סודי חומר כי ׳לשר התברר
ביט לענייני השרים וועדת הממשלה בות
 בימישרד התגלגל חבר, הורביץ שבה חון,
כיאות. שיטופל ומבלי השגיחה ללא

 התלונן פרטי,״ שוק הפכה ״הלישבה
סמישרתה. רונית את לסלק והחליט הוירביץ,

איש■■□ ■חסי□
אח בכירים פקידים גם החילו:לנהוג כמוהו

במישרד. רים
 גיל הולידה זיו יחסים :שמערכת כמובן

 הממשלה, ובמיישרדי בכנסת שמועות של
 הור- יגאל בין כביבול, המתנהל, רומן על

 ניסה הורביץ כאשר שמש. ורונית ביץ
 16 מזה מזכירתו טלי, את למישדד להביא

 לראש כעוזרת המאוחדות, בטחלבות שנה
 ׳מצד נחרצת בהתנגדות נתקל הוא הלישכה,

 השמועות. גל את חיזקה זו עובדיה רונית.
השמו להתפשטות עזרה עצמה רונית גם

 השר ילבין בינה היחסים כי ברוממה עות
 עובדת בין רגילים מייחסים יותר הם שילה

בצורה נשאלת היתר, באשר כי אם לבום,

 מביחישה היתר. רומן, .ביניהם יש אם ישירה
׳בחווך. זאת

לשמו ובלעג ׳בביטול התייחס הורביץ
 בן- ינאית רחל אחרי מחזר ״הייתי עות•
 דיונות,״ אחרי מחזר שהיותי לפני צבי,
 על אותו ששאל לעיתונאי פעם יאמר הוא
 החלה הפרשה אולם שטויות.״ הכל ״זה כך,

 שליוו והציחקוקים הרמזים לו: מציקה
 אותו, הרגיזו שונים במקומות ואותה איותו

מאיימות. הפסו השמועות כיי ליו והבהירו
כ ממעמדה נהגת רונית כי היה נראה
 אולם משרד-המיסחר-והתעשייה, מנהלת

 שלשר מהעובדה נהנתה היא מכל יותר
 היא משרד־התיירות. את גם הדביקו שלה

מהשר נפרדה מעבודתה, חופשה לקחה

 די- סיגנון חטוב׳ גוף פעלת נאד״ צעירה
 צווי על־פי להתלבש הנוהגת ׳מתחנחן, ׳בור

 כל־יכנ׳לה לשליטה — האחרונה האופנה
ב פלס .בבניין השוכנת השר, בלישכת

ירושלים.
 בלעדיה. יאחד צעד עשה הורביץי״לא

 ייפגש הוא מי עם ׳מחליטה היתר, היא
 על בשביזלו מחליטה היתד, היא לא. מי ועם

 מגישה היותה אחר־כך ורק ■במשרד. מינויים
 היא לכך הדוגמות אחת לאישורו. זאת

 ב־ הקלות התעשיות על הממונה בחירת
 הונחה הורביץ של שולחנו על מישרד.
 זו הייתה רונית אך מועמדים. ■של רשייטה

 לא ״זה קבעה: שילה השר שבנוכחות
 ׳מתאים!״ זה טוב, יהיה לא זה מתאים,
דברה. על־פי נעשה והמינוי
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 לא אשר ׳לאיש נותנת ולא צעדיו כל על
אליו. להתקרב בעיניה חן .מצא,

 שלה השר ילבין דוגיות יכין ד,קירבה יחסי
 דמות שהוא שמש, ׳אהרון ׳באביה, קשורים

ה העדה מראשי כאחד בירושלים. ידועה
 יעיל הקרויה מיסעדיד, וכבעל בעיר פרסית

 אדם כמעט ׳אין בן־ייהודד״ ׳ברחוב שמו
 להתהדר נוהג הוא עליו. ישמע ׳שלא בבירה

 שלו, במיסעדה האוכלים אישים של בשמות
 להבחין אפשר צהריים מדי כמעט ואכן,

 או בכירים פקידים שרים, שיל במכונית
המיסעדה. ליד החונות צה״׳ל אלופי

 מיפעל חודשים כמה לפני פתח ישמש
 עובדים 10כ־ מועסקים ,בו בעטרות, קטן

 ש־ רונית זו היתד, פירות. מיץ בסחיטת
המיפעל את לחבור שלה השר את ׳הביאה

 ובעלי אילת מלונאי לאילת. וירדה שלה
 מצויים בעיר והאירוח השעשועים עסקי
 במי יודעים הם לפיו מיוחד ריח בחוש
 מהר גילו הם לא. ומי טוב לטפל כדאי
 זכתה וראש־הלישכה רונית, את מאוד

חניצחית. השמש בעיר מלכה של לטיפול
 הדיווחים הורוביץ ליגאל הגיעו כאשר

 אילת וחוגגי שלו ראש־הלישכד, פרשת על
 אז כי נראה להשחית, עד חמתו עלתה
 הראשונית ההחלטה אצלו להתבשל החלד,
_ מהעבודה. אותה לזרוק

 בליישכה הכיל לא כי גם.גילח הוא לפתע,
 אנשים •ומסודרת. תקינה בצורה מתנהל שלו

 טובים ידידים ביניהם ׳ויותר, יותר רבים
 כביבול, שסירב, משום עליו כעטו שליו,

לשיחה. לקבלם איו ׳בטלפון איתם לדבר

כל גילתה שהיא האישית הנאמנות או׳לם
ב החלטתו. ביצוע את עליו הקשיתה פיו,

 הזדמנות ׳חיפש הוא לפחות חודשיים משך
 ברגע נרתע פעם בכל אולם ממנה, •להיפטר
 זח,״ את ילה לעשות ילב ליי ״אין האחרון.

׳מידידיו. לאחד אמר
רו המעשה. נעשה שעבר, בשבוע אולם

 ונתבקשה השר, עם לשיחה נקראה נית
לעזוב.

 ניסה עליו, קשה היתד, ׳שהשיחה הורביץ,
 הוא פחות. מכאיב אופי לפרידה לשוות

 למצוא לה ■לעזור יוכל ,אם רונית את שאל
 שיעזור !טמנו ביקשה ׳והיא חדשה, מישירה

 על. באל־ די״ליות-אוויר לקורס להתקבל לה
יעזור. שאכן ליד, הבטיח התיירות שיר


