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ה̂א לא ארליך שיימחה ר־האוצר
בלישכתו. מולו, אוזניו. למשמע מין

מוד יצחק שר־האנרגיה־והתשתית, ישב
 :לו הודיעו שקט ובקול מיפלגתו, הבר עי,

מהממשלה.״ התפטרות שוקל ״אני
בתקו חודשים, כשלושה לפני קרה זה

 ומודעי הליכוד, אנשי הילכו עדייו בה פה
 היה יכול לא ארליך בעננים. ביניהם,

 מודעי. להתפטרות סיבה כל לעצמו לתאר
 תשובה קיבל הדבר, לסיבת אותו וכששאל
 ומיש־ אישיות ״מסיבות כימעט: בנאלית

פחתיות.״

 בממשלה שר להיות מודעי של השאיפה
 הליכוד שעלה לפני עוד לבדיחה הפכה

הליבר במיפלגה שמישהו ולפני לשלטון,
 ליד ישיבה על בכלל חלם בליכוד או לית

מוד ערך הבחירות ערב הממשלה. שולחן
הלי מטעם אפור חבר־כנסת אז שהיה עי,

 רבלון התמרוקים חברת מראשי אך כוד,
 ניפגש הוא בארצות־הברית. סיור בישראל,

 בתוקף אמריקאיים, מימשל אישי כמה עם
הלי כי להם והודיע כחבר־כנסת, תפקידו

השילטון. את יכבוש כוד
 בחוץ־ מודעי של מסעו על הדיווחים

מוד לגיחוך. ועוררו לישראל הגיעו לארץ
הממש כאילו בארצות-הברית התנהג עי
 משרת וכאילו מפלגתו בכיס מונחת לה

לכות זכה סיורו שלו. בכיסו מונחת השר
 בעיקר הישראליים, בעיתונים גדולות רות

שמו הפירסום מישרד של פעילותו בגלל
 אחד בכל אדמון*. פיוסום — שכר ,דע

 הוא מודעי כאילו נכתב גם מהפירסומים
 הליברלית המיפלגה של הבכיר המועמד
 ך ארל לאחר מייד כלכלי, שר לתפקיד

עצמו.

 המאושר השר
ביותר

 בשילטון, הליכוד זכה כאשר ולס <<
 הליברלית המיפלגה כנציג מודעי נבחר
שתדלנות, של מסע אחרי זה היה לממשלה.

 לפירסום מודעי שילם שעבר בשבוע *
 את מינה כאשר שירותיו, עבור ארמון

 אירועי למנכ״ל ארמון, דויד המישרד בעל
.30ה־ שנת

 הפעם יחסי־ציבור, ומסע ,לובי׳ הקמת
 הפיר־ מישרד בעזרת שוב שנערך פנימי,

 בגין ממשלת הושבעה כאשר ארמון. סום
 בה ביותר המאושר האיש כי ברור היה
מודעי. יצחק הוא

 מדוע להבין ארליך היה יכול לא לכן
 מודעי עם להתפטר. לפתע רוצה מודעי

 שירותו במשך מייוחדות בעיות היו לא
 שניתן המפוצץ השם בעל התיק בממשלה.

 כימעט בתוכו צפן והתשתית, האגרניה לו,
 בבעיות בעיקר התעסק מודעי כלום. ולא

 בהן בעיות החשמל, וחברת הנפט קידוחי
 פקידים הקודמת הממשלה בתקופת עסקו

 הוא בינוני. בדרג פקידים ואפילו בכירים
 לארליך, או לבגין אופוזיציה כל גילה לא

הממ בישיבות השמיע אותם והמשפטים
ביותר. מועטים היו שלה

 היה ביותר החשובים מתפקידיו אחד
סמ ענייני על האחראי השר של תפקיד

״תפור״ התפקיד כי נראה וטכסים. לים

*ן

 גבר מודעי, של מידותיו פי על ממש
 נראה שלו החמישים שנות בתחילת אשר
התמ חברת של פירסומת כדוגמן עדיין
 רבה, בקפידה המתלבש ניהל, אותה רוקים

 תמיד מעוררים הקצרים מכנסיו כי אם
בכנסת. צחוק

 להיות מודעי מונה זה תפקיד במיסגרת
 שנת לחגיגות השרים ועדת יושב־ראש

עומ החגיגות כי ברור היום כבר .30ה״
 ולארליך ממש של כישלון להיות דות

 רוצה זה צפוי כישלון בגלל כי היה נדמה
מהממשלה. להתפטר מודעי

 שיקר לא מודעי כי היא האמת אולם
לרצו הסיבות כי לו אמר כאשר לארליך

 ומישפחתיות.״ ״אישיות הן להתפטר נו
 רבים משברים עברו האחרונים בחודשים

 מצב על שהשפיעו מודעי, מישפחת על
 וכאיש רגיש כאדם הידוע השר, של רוחו

האמריק הפוליטיקה של בסיגנון מישפחה
בממ חברותו כי אז החליט מודעי אית.
 כל את גוזלים הציבוריים ותפקידיו שלה־
מס שם־לב לא שהוא לכך וגורמים זמנו
 משבר נוצר לדעתו, כך, למישפחה. פיק

מישפחתו. את להרוס שעמד

 של יופי
משפחה

 צעיר של הצלחה סיפור הוא ודעי
 את ניצל אשר בן־טובים, ישראלי ■י

 לאחת בן הוא נולד. עמה הזהב כפית
 מישפ־ תל־אביב, של הוותיקות המישפחות

 בתיכון לימודים ולאחר מדזוביטש, חת
 ללימודים. עצמו הקדיש בצה״ל, ושירות

 התל־ בשלוחתה בחיפה, בטכניון למד הוא
ובאו העברית האוניברסיטה של אביבית

 תארים, לשלל וזכה לונדון של ניברסיטה
 למישם־ ומוסמך כימי, מהנדס של ביניהם

 ליד מחבריו לרבים בניגוד ולכלכלה. טים
 ואף בצה״ל מודעי שירת הממשלה שולחן

 עורפית, כי אם צבאית, קאריירה עשה
 כיהן היתר בין סגן־אלוף. לדרגת והגיע
 ישראל בשגרירות צבאי כנספח מודעי

 הנשק. שביתת בוועדת וכחבר בלונדון,
 אולם ,1953 בשנת מצה״ל השתחרר הוא
 מילחמת לאחר מה לתקופת אליו חזר

עזה. כמושל ונתמנה הימים ששת
 היה מודעי של העיקרי תחביבו אולם
מס ושיקם הקים הוא התעשייתי. הניהול

 אשר חברה לרבלון, שהגיע עד חברות, פר
לחב־ אותו והפך בנה הישראלי סניפה את
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מהממשלה. להתפטר לרצונו השאר, בין הביאו, תלם, זיווה עם ניהל שהוא כביכול

ור10הה7
במ בארץ. ביותר הגדולה התמרוקים רת
 באיר־ חבר היה הוא תקופה אותה כל שך

 תוארים הוסיפו אשר ציבוריים, גונים
 הציבורי לכרטיס־הביקור נוספים ושמות

 לישכת נשיא כסגן כיהן היתר בין שלו.
אגו יושב־ראש ישראל־אמריקה, המסחר

בפעי החל הוא ועוד. הטכניון בוגרי דת
 נבחר הליברלית, במיפלגה פוליטית לות

 מטעמה התמודד ואף 1965ב־ להנהלתה
 של בבחירות הרצליה. עיריית ראשות על

 הליכוד מטעם לכנסת אף נבחר 1974
מק כשהוא אפור, חבר־כנסת היה אולם
 לח* ברבלון. לעבודתו זמנו רוב את דיש

 לכן נוסף. שכר לקבל אסור ברי-כנסת
 ליושב־ראש החברה ממנכ״ל מודעי הפך

 הוצאות״ ״רק וקיבל שלה המנהלים מועצת
).2095 הזה ;העולם

 אותו ליוותה השנים אותם כל במשך
 היא מיכל הלך. אשר בכל מיכל, אשתו,

 שהיתה ומי בארץ, היפות הנשים אחת
 הם ירשאל. של השנייה היופי מלכת אף

ובן. בנות לשתי הורים
 מודעי של נאמנותו סביב הרכילויות

 חיי־מש־ לנהל להם הפריעו לא לאשתו
 שב־ בביתם ואהבה חיוכים מלאי פחה

 מישפחתיים משברים אך הרצליה־פיתוח.
שמו בגלל בעיקר בביתם, אירעו אחדים

ה לבין מודעי בין רומן־כביכול של עות
 רבלון, של לשעבר הראשית מאפרת

מו של אשתו כי נראה אולם תלם. זיווה
 בלבד, שמועות־זדון הן אלה כי ידעה דעי

נשמרו. שלהם וחיי־הנישואים
 מודעי של האמיתית הגדולה אהבתו

 יפה־ צעירה היא הראלה הראלה. בתו היא
 של היופי קווי את גם קיבלה אשר פיה,
 האלגנטיות את וגם היופי, מלכת אמא,

 הוצבה לצה״ל התגייסה כאשר אביה. של
 ושירתה צה״ל גלי הצבאית בתחנה הראלה

מז היתר, היתר בין מזכירה! בתור שם
תוכ באמצע, טוב מקום של ההפקה כירת
בן־נר. יצחק של ניתו

 חגיגה זו היתה לשר מודעי מונה כאשר
 מישפחת כי היה נראה המישפחה. כל של

 על השמועות אושרה. אל הגיעה מודעי
 הפכו כבר מודעי של הרומנים־כביכול

 חיי על כבר להשפיע יכלו ולא לשיגרה
 באותם נישאה הראלה הבת המישפחה.

 נכה הוא דורון לווינסון. לדורון ימים
 והראלה הכיפורים יום מילחמת של קשה

 יחד יצאו הם בבית־ד,חולים. אותו הכירה
 שהה בה ארוכה תקופה כולל שנתיים,

להי החליטו כך ואחר בבתי־חולים, דורון

 את מודעי הביע אומנם ידידים בפני נשא.
 הראלה, של נישואיה כישלון מפני חששו
 היא כי אותו שיכנעה היפהפיה הבת אולם

 בתו כי גאה היה והאב בדורון מאוהבת
צה״ל. לנכה נישאה

והבת האשה
 נמשך לא המישפחתי האושר ולס ^

 של ממיפלגתו בעיקר אנשים, רב. זמן
 להפיץ החלו בהצלחתו, קינאו אשר מודעי,

 לאשתו, כביכול שיש רומנים על שמועות
 או הממשלתית, בעבודתו עסוק שהוא בעת

התכו מנסיעותיו באחת נמצא הוא כאשר
לחוץ־לארץ. פות

 סימנים לגלות הראלה גם החלה לפתע
מו ערך אותה קצרה חקירה עצבנות. של
 הבת של המישפחה חיי כי העלתה, דעי
 לאחר בילבד ספורים חודשים נהרסו שלו

מבע הראלה התגרשה בינתיים החתונה.
 בהרצ־ ,הוריה בבית להתגורר וחזרה לה

ליה־פיתוח.
 את מודעי האשים המשברים של בשיאם

 ל־ זמן יותר מקדיש הייתי ״אם עצמו.
 הללו,״ הדברים כל קורים היו לא מישפחה

 לאר־ אז פנה הוא הקרובים. לידידיו אמר
התפטרות. שוקל הוא כי לו והודיע ליך

 יתפטר מודעי כי נוח היה לא לארליך
 עלולה היתד, ההתפטרות מהממשלה.

הלי המיפלגה בתוך מאבק מחדש להצית
 מאבק בממשלה, למודעי יורש על ברלית,

 ארליך. של שלטונו את לערער עלול שהיה
 לחוץ- אותו שלח מודעי, עם שוחח ארליך
 את עימו לקחת לו הציע הציע ואף לארץ
בתו. ואת אשתו

 לאשה הן לספר שדאג מי היה כך אחר
 בגלל להתפטר מודעי כוונת על לבת והן

 זה היה הפעם המישפחה. בחיי משבר
 וגם האשד, גם שהכריע. המישפחתי הלחץ
להק שלא האב על להשפיע הצליחו הבת
מז על שלו הציבורית הקאריירה את ריב
המישפחה. בח

 הראלה בממשלה. מודעי נשאר בינתיים
 את לשחק כדי ביכולתה כל את עושה

 מנסה מיכל ואילו אביה, בפני המאושרת
 וה־ החשמצות ממסע להתעלם יכולתה ככל

 היפות הנשים שתי כי נראה רכילויות.
 של מקומו על מחיר בכל לשמור החליטו

בממשלה. מודעי יצחק
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