ון* צחק מודעי שהתגלה לבאי כפר־
המכביה בשבוע שעבר היה יצחק מו
דעי אחר משהכירו .לא השר המלוקק,
המקפיד על לבושו ,אשר בגלל סגנונו
ובגלל היותו בעבר מנכ״ל רבלון זכה
בתואר שר־הליפסטיק .לא האיש המדבר
בצורה נפוחה ומלאת חשיבות עצמית ,ה
מקפיד להסתרק כל כמה דקות .לא השר
הנותן כבוד רב מדי לאישים אחרים ,וה־
צועק בחרי-אף על הכפופים לו.
לעיני הצירים של ועידת הליברלים ד

* פחדו של אביו
מה ..גויים ׳ הפו
את מודע
,

ל ן ץ

* משו יומיים
היה מיוזע׳ שלישו
של  !1ו מ ט ב ״ ל
ייגאל ידיו  -יוברח
צופי־הטלוויזיה התגלה יצחק מודעי נמרץ,
נושא מכשיר־קשר ,מדבר במתינות ובני
מוס רב ,גם אל אותם המשחרים לפיתחו,
לבוש בחולצה לבנה ,ללא חליפה ,משתרע
על הדשא.
יצחק מודעי ניצח פעמיים בשבוע שע
בר .לפני כמה חודשים בילבד היה
מסוכן ביותר להמר על מעמדו במיפלגה

*

1

הליברלית של האיש שניצח ,ביום הראשון
של הוועידה ,עת הצליח לשכנע את הכל
כי זכה ביותר מ־ 42אחוזים מצירי הליבר
לים .למחרת ,משהתגלה הבלוף הגדול ,כבר
היה מאוחר מדי .כשהתגלה כי מודעי
זכה רק ב־ 30אחוז ,וכי קבוצת אברהם
שריר ושרה דורון צועדת רק ב־ 5אחוזים
מאחוריו ,כבר יכול מודעי לנופף בהס
כמים חתומים עם סיעות אחרות ,שהיקנו
לו רוב מכריע.
בעזרת העמדת־פנים ,עבודת־שדה קשה י
וצעדים טקטיים ממולחים ,הצליח מודעי
לא רק להשתלט על המיפלגה הליברלית,
לגרש מתוכה למעשה את אריה דולצ׳ין,
להשפיל את שריר ואת גדעון פת עד
עפר ולדחוק את שימחה ארליך לפינה —
מכובדת אמנם ,אך רק פינה — אלא
גם להפוך בדלילה משר־אנרגיה מושמץ
חוטר לאחד האנשים החזקים ביותר ב
פוליטיקה הישראלית .תוך יומיים של
ועידה הוא חיסל את סיכויי עזר וייצמן
להקים מיפלגת מרכז ,או לפחות לאיים
בה )ראה הנדון( ,חיסל את סיכוייו
| | | י ן | | | מודעי מכניס פתק לקלפי בבחירות הפנימיות שנטרכו במיפלגה
של יגאל ידין להישרד מבחינה פוליטית,
*  -י י י ■ י י הליברלית ,כשחבריו במיפלגה עוקבים אחריו בהנאה גלויה.
והפך מנהיגם של הניצים ,מאותם שאינם
מוכנים לקבל את שיגיונותיו של אריק מודעי התגלה כאשף המיטבח הפוליטי ,ובכמה מהלכים מחושבים גבר על כל יריביו.

שרון ,גם מקרב הליכוד וגם מקרב שאר
מיפלגות־הקואליציה.
לכמה עשרות אנשים ברור היה הכיוון
של מודעי עוד הרבה לפני שאיש העלה
על דעתו שהוא יהפוך איש מרכזי בממ
שלה .לא רק לקבוצת צעירים שהוא ריכז
סביבו ,כדני ויימן ודויד אדמון ,אלא
בעיקר לקרובי־המישפחה של מודעי .מי
שרוצה להכיר את מודעי ולחזות מראש
את צעדיו ,חייב להכיר את הרקע המיש-
פחתי שלו ,שכן מודעי קשור ביותר
למישפחתו ,להיסטוריה שלה ולמאבקי בני
המישפחה.

דמו ת דו מיננ טי ת
בבית
מו של מודעי ,ברכה מדז׳ביץ ,זכ
י ■ כתה עם לידתה בשם העברי ברכה.
אולם כשהתבגרה וחלתה במחלה אנושה
הוסיפו לשמה ,כסגולה לחיים ,את השם
אלטה .השם החדש נקלט ,וכיום קוראים לה
הכל אלטה .אביה ,אחד מעניי העיירה אום־
טרולנקה בפולין ,קיבל הסמכה לרבנות* ' ,
אך מרד בדת ופנה להוראה .אמה ,סבתו
—ז■  ................................ ....וו ו
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