
היה גדול ץ1 י—י
)40 מעמוד (המשך

דו במחנה היה שלו הצבאית בקאריירה
 מפקד של רעייתו שם על שנקרא רה,

 בקרבות לחם הוא אבן. דן האלוף המחוז,
 המקים לצוות נשלח ואחר־כך המשולש,

 כיס על שסגרה הניידת, הפלוגה של
בדרום. פלוג׳ה

הגיספח
היופי ומלכת

דעי ה ו הראשו־ המישלחת חבר הי
 שיצאה המאוחדת המגבית של נה ■י

 הופעתו לו עזרו שוב לארצות־הברית.
 לאחר כשחזר באנגלית. ושליטתו הנאה

יהו נשקו שבמהלכו מרגש, מסע־הרצאות
 שלו, המאולתרים למדי־השרד נרגשים דים

 תחת המחוז, בחטיבת אג״ם כקצין הוצב
שימחתי. אסף של פיקודו

 שהיה מי של ללישכתו נקרא אחד יום .
 הוא שבה בממשלה חבר וכיום הרמטכ״ל,

 שליש מונה מודעי ידין. ייגאל מכהן,
כי מודעי מכחיש כיום הרמטכ״ל. של

 חזרה מיכל השטרלינגים. חמשת את עימו
 נוסף למסע־מלכות להתכונן כדי לארץ,

 תחנת־ביניים ערכה היא בארצות־הברית.
 מודעי. עם בילתה שבוע ובמשך בלונדון,

 שליחותו, תום אחרי לארץ מודעי כששב
לאשה. מיכל את נשא

 מודעי השתחרר בלונדון התפקיד אחרי
 וחומרים לדשנים הצטרף הוא מצה״ל.
 של צוות־ההקמה על ממונה והיה כימיים

 החברה. של הגדול מיפעל-האמוניאק
 בארצות־ להשתלמויות אותו שלחה דשנים
 מיכל. את עימו לקח והוא ובקנדה, הברית

 לימדה המישפחתי, התקציב את לאזן כדי
עברית. בארצות־הברית מיכל

 מודעי התחיל המיפעל הקמת כשהסתיימה
 הוא אחרת. עבודה לו וחיפש להשתעמם

 גדול מיפעל שהקימה של, לחברת הצטרף
 עזב בארץ, של כשחוסלה אולם בחיפה,

 החליט אז פז. ליורשת, הצטרף ולא אותה
 את גייס הוא משלו. עצמאי עסק להקים

 והקים מאביו כספים לווה חסכונותיו, כל
לעו למזון שיירי-מיטבח לעיבוד חברה
 החברה פשטה קצרה תקופה תוך פות.

הצעיר הזוג של חסכונותיו כל הרגל. את

מודעי יצחל, את משביע לוין• נתנאל
הכנסת למזכיר הפך הינרש

 שכעבור היא העובדה אך ידיו, עם רב
 .אחר. שליש לחפש הרמטכ״ל נאלץ יומיים

 לורך, נתנאל של בדמותו אותו מצא הוא
 הוא מודעי, לדברי הכנסת. מזכיר היום

השלישות. עבודת את אהב לא פשוט
 סגךאלוף, כבר כשהיה ,1951 בשנת

לבריטניה. צה״ל כניספח מודעי נשלח
 מודעי. של בחייו מיפנה היוותה לונדון

 ולהעריכם, האנגלים את לאהוב למד הוא
 שנבחרה הראל-אריסון, מיכל את ופגש

 היום עד ישראל. של כמלכת־היופי אז
 היפות הנשים כאחת מודעי מיכל ידועה
 מילא של למישרדו נכנס אחד יום בארץ•
 באנגליה. תקופה באותה ששהה ברנד,
ל ברנד אמר ללונדון,״ מגיע מי ״נחש

 י״ הרמטכ״ל ז ״ראש־הממשלה מודעי.
 ברנד לו גילה אז ורק לנחש, מודעי ניסה

 ״אם ישראל. של למלכת־היופי התכוון כי
 אני אחד, ערב איתר. לצאת מצליח אתה
 הבטיח שטרלינג,״ לירות חמש לך נותן

ברנד.
 שהיה גבוה, כך כל כספי פיתוי לפני
 לא מודעי, של חודש חצי שכר בערך
 הוא לעמוד. הצבאי הניספח היה יכול

 לדבר ביקש מיכל, של למלונה התקשר
מצאה. ולא איתה

 עם פגישה למודעי היתה היום למחרת
 לו, סיפר השגריר אילת. אליהו השגריר

 מלכת- של לביקור־נימוסין ממתין הוא כי
 בפגישה,״ להשתתף מוכרח ״אני היופי.
 מהארץ,״ אותה מכיר ״אני מודעי. התחנן
להיטותו. את הסביר

 לשגרירות, מלוויה עם מיכל כשהגיעה
 כאן.״ נמצא שלך ״ידיד :אילת לה אמר
 מ־יג והניספח מודעי את הכירה לא מיכל

 בין ששיקר. יגלה לא שאילת כדי גם
מו כי לשניים התברר לגימגום גימגום

 אחרי הצלחה, ללא בזמנו, חיזר דעי
 מסיבת- בעת מיכל, של הבכורה אחותה

 מחייליו אחד בבית־יג׳וברין. שנערכה גדוד
האחות. את להקסים הצליח מודעי של

 הז־ לביו העקיף המישפחתי הקשר בין
 גם קצר. המרחק היה לארוחת־ערב מנה

והביא לארוחת־הערב הוזמן בדנר מילא

 שמכר אחרי רב, בקושי ורק לטמיון ירדו
 הצליח בגרוטאות, החברה מכונות כל את

לאביו. ההלוואה את להחזיר
 קישר סלומון יעקב החיפאי עורך־הדין

 כימיקאליס. מילס חברת עם מודעי את
 עובד באשדוד, שבנה ומי איש־נתניה אך

 רבלון, במיפעל עבודה לו הציע בן־עמי,
מו אשדוד. בחולות עת באותה שהוקם

 ובחר לאשדוד כך אחר לחיפה, נסע דעי
 עם זוהה כשר שמונה ועד מאז ברבלון.

הגדולה. חברת־רותמרוקים
 האב
השכול

 בשנת רק הגיע הז־א פוליטיקה
 איש זה היה באקראי. כמעט ,1965 €

 צימרמן, צבי בחיפה, הליברלית המיפלגה
 שנערכו בבחירות לפעילות. אותו שגייס

 מאנשי אחד צימרמן היה שעבר בשבוע
 בחיפה. מודעי של יריבו שריר, אברהם
ה את שהולידו הבחירות לפני שנתיים

 וגם להתערב, מוכן מודעי היה מהפך
 לשיל־ יעלה שהליכוד רבים, עם התערב

 להיות כוונתו את הסתיר לא אז כבר טון.
 יקבל שאכן ביטחונו ואת ממשלה חבר
חשוב. כלכלי תיק

הג האסון למודעי אירע שנתיים לפני
 אהב שאותה הראלה, בתו — ביותר דול

 הראלה דרכים. בתאונת נהרגה במיוחד,
 היא בלתי-רגיל. יופי בעלת צעירה היתד,
 כמפיקה. צה״ל גלי הצבאית בתחנה עבדה
 מתל-אביב הראלה כשנסעה הימים, באחד

ה את איבדה ,שבהרצליד,־פיתוח לביתה
חשמל. בעמוד והתנגשה הגח על שליטה
 אחר. איש מודעי הפך פטירתה מיום

 ואינו האסון, על לדבר מרבה אינו הוא
 זרים, לפני הראלה את להזכיר מרבה
 מהותי. שינוי בו חל כי הבחינו הכל אולם

 שסימל זו יותר, הנוקשה לדת חזר תחילה
 בתפילה. יגונו את להשכיח וניסה אביו,
 עצמו, אל חזר יותר מאוחר בשלב אולם

לעבודה. המרץ במלוא ונכנס

ב האחרונה הצלחתו את תולים רבים
 משקיע הראלה של מותה שמאז עובדה,
 זו כאילו בעבודה, כולו כל את מודעי

 את גם שינה האסון משכך־כאבים. סם
 אשודשר עוד לא מיכל. של חייה מהלך

 הקטנות השעות עד הממתינה יושבת־בית,
 גם שלו. הישיבות את שיסיים לבעלה,

צי בעבודה עצמה להשקיע התחילה מיכל
 היא יום. מדי רבות שעות הגוזלת בורית

ובצדקה. בויצ״ו בעסקנות שקועה
 כי לו, הקרובים באוזני מודה מודעי

 ״הכל״. אצלו שינה הראלה של מותה
 עצמי: בלעג אמר משבר, בשעת פעם,
 את שכולים הורים להרבה בישרתי ״אני
 מישפחות אל בא כשהייתי יקריהם. מות

 משוכנע הייתי בקרב, שנפלו שלי חיילים
 רק מרגישים. ההורים איך מבין שאני
 שאי־אפשר יודע אני שלי, האסון אחרי

שכולים.״ הורים להבין
 דא- הורים גם הפכו ומיכל מודעי

 — ילדיהם לשני יותר ומסורים גנים
 צבאי שרות אלה בימים המסיים בועז,

 ,17 בת יפהפיה וגליה, בשיריון, כקצין
תיכון. תלמידת

 השר
מן הי

 מותה עם מודעי על שניחתה מכה ^
ניחו למצוא ונסיונותיו הראלה, של י י

 אחת את הולידו ובדת, בביודההורים מים
הפו שידעה ביותר העקשניות השמועות

 במשך היה מודעי הישראלית. ליטיקה
 מיפלגתו, למנהיג עיקש יריב רבות שנים

 שבה לדרך התנגד הוא ארליך. שימחה
 יותר אך המיפלגה, את ארליך הנהיג

 אר־ של הכלכלית למדיניות התנגד מכל
 עברי אל המדינה את לדעתו, שהביאה, ליך,

 מגיש היד, שארליך פעם בכל פחת. פי
 היה תקציב, הצעת או חדש כלכלי רעיון
 עצמו, משל נגדית הצעה מגיש מודעי

 שהממשלה שידע למרות רב, ובפירוט
 בישיבת תורם שלו ידו רק וכי תקבלה לא

ה בין היחסים אישורה. למען הממשלה
 ארליך אמר אז בלתי־נסבלים. הפכו שניים

לפסי זקוק מודעי כי לעיתונאי, בראיון
 וגל געשה, הארץ הגיב, לא מודעי כיאטר.

 שר- של הנפשי למצבו בקשר השמועות
כולה. המדינה את שטף האנרגיה
 חסד שעשה טוענים מודעי של חסידיו

ה ההסכם במיסגרת כשהסכים, ארליך עם
 תפקיד לו לתת הפנים־מיפלגתי, קואליציוני

 ונענה תוכן, מכל מרוקן כי אם כבוד, של
 את לסיים לו להניח ארליך לבקשת בכך

 חסידי בכבוד. שלו הפוליטית הקאריירה
 מלהיות רחוק ארליך כי טוענים ארליך
 לא מודעי החלה. רק המילחמה וכי גמור,
 אינו ואף הפסיכיאטר, על הסיפור את שכח

 מזכיר כשמישהו כך, על מלשוחח מתחמק
 עצמו על מעיד הוא אך הפרשה. את לו

נקמו. שאינו
לחולשותיו. מודעי מודע זאת לעומת

 רבים ועל מעובדיו רבים על שנוא הוא
 במט־ שר אין במגע. עימו הבאים מן

 שפיטר שרון, לאריק מילבד אולי שלה,
 במחיצתו, שעבדו אנשים הרבה כך כל

 על בצעקות מתפרץ הוא מודעי. כמו
 בפומבי בהם גוער אותם, מעליב עובדים,

לפטרם. מהסס ואינו
 יודע אני שלי. חולשה שזו יודע ״אני

 שהחת־ יודע אני נימהר. אני שלפעמים
התוו דבר,״ מוסיפות אינן שלי פרצויות

 בכל מנסה הוא לדבריו מודעי. פעם יה
 מהת- ולהימנע עצמו על להשתלט כוחו

 מעגל- סביבו יצר הוא אך פרצויות־זעם.
 ומנסים מזעמו חוששים עובדיו קסמים.

מג כשהוא כישלונות. או מפלות להסתיר
 כולה, האמת את לו מספר אינו שעובד יה

 זאת, לעומת אותו. ומפטר מתרתח הוא
 מודעי נאמן שלהם אנשים כמה ישנם
 המיפלגד, צעירי מקרב בעיקר סייג, ללא

ארו כיברת-דרך עימו שהלכו הליברלית
 אולם כבד, מעשן־סיגארים הוא מודעי כה.-

 עשן־הסיגאר כי לו נודע שבו מהיום
 מלעשן נמנע הוא ברוך, לנהגו, מפריע

במכונית.
 לגבי ברור וקו ברורות תוכניות למודעי

 להסתיר מנסה אינו הוא הפוליטית. דרכו
 מוכן הוא וכיום נץ, היותו עובדת את

 עם הסכם־השלום חתימת שערב לגלות
 מהממשלה. התפטרות לפני עמד מצריים
 הממשלה את להציל סיכוי עוד יש לדעתו

 לזכות גם עשוי והליכוד חבר, הוא שבה
 ראש- ממעריצי אינו הוא הבאות. בבחירות
 בהצבתו רואה אך בגין, מנחם הממשלה

 הבאות, בבחירות הליכוד, בראש בגין של
 הליכוד על יונים השתלטות לפני מחסום

הליכוד. קיום להמשך וערבות
■1 ינאי יוסי
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 מרותו. את ושתקבל לגוש־אימונים פה
 יותר, קיצונית מחתרת שקמה בהחלט יתכן

 מקבלת אינה אך מגוש-אימונים, היונקת
ב בשעתו קם שאצ״ל כשם — מרותו את
הש אך הרוויזיוניסטית, המיפלגה תוך

 מ״ שפרש (לח״י, בה. התלות מן תחרר
 הרוחנית מרותו את גם קיבל לא אצ״ל,

 בתיאוריה שהיה דבוטינסקי, זאב שיל
אצ״ל.) של הראשי המפקד
 השאיפות בעל גוש-אימונים, כי יתכן

 חוגי־השילטון, עם והקשרים הפוליטיות
 בעלי־הנשק, בעיני מדי מתון כבר הוא

 יותר. קיצוניים גופים לעבר פוזלים ושהם
 טבעי מועמד הוא כהנא מאיר ״הרב״

 לגירוש בגלוי מטיף הוא כזאת. למנהיגות
ומ המוחזקים השטחים מן הערבים כל

ישראל.
 — אלה לשאלות תשובות בהיעדר

 זרועות־הביט־ כי חשש, קיים וכאשר
 בתקיפות הדברים את את חוקרות אינן חון

 מסד חוגים של אי־הרצון ביגלל הדרושה,
 מערכת״הקש־ את לחשוף בשילטון יימים

 תשו־ מופנית — הקיצוני הימין של רים
 מאיר אחד: לאיש והולכת גדלה מת־לב
כר,נא.

 אור שהטילו דברים, כמה התגלו השבוע
ה אופי ועל הרב, של מעשיו על חדש

בו. התומכים אנשים
 פעמים הארץ את הסעיר הזאב אלי
 כמה רק האחרונות. בשנים רבות

 פעמיים עלה הוא מותו לפני שבועות
 כש־ זה היה הראשונה בפעם לכותרות.

 במידבר־ שלו ידידות שתי עם יחד נעלם
 של גדולים שכוחות לכך וגרם יהודה
אותו. חיפשו צה״ל

ש המישטרה זו היתה השניה בפעם
ה ליל אחרי זה היה הזאב. את חיפשה
 למישטרה ובאל־בירה. ברמאללה בדולח
בפר מעורב הזאב היה לפיו מידע הגיע

המכוניות. שמשות של הניפוץ שת
 עורר ביותר הגדולות הסערות את אך
 ישראלים עיתונאים, מותו. אחרי הזאב

הווי עברו. את לחקור החלו ואמריקאים
 אם השאלה לגבי היה שנולד הראשון כוח
 לכל שהתגייר. או יהודי נולד הזאב אלי

 מקרב חסידים היו הגירסאות משתי אחת
 הזאב, של שאביו אחרי עתה, העיתונאים.

 ביקר ג׳יימס מייהון בדימום אלוף־מישנה
נוצ נולד הזאב כי סופית התברר בארץ,

לישראל. שבא אחרי רק והתגייר רי
נוס פצצה היתה האב באמתחת אולם

 מותו אחרי שעבר. בשבוע גילה אותה פת,
 אמריקאיים עיתונאים פירסמו הזאב של

המח מהם, אחד הזאב. על זוועה סיפורי
 היה בה רצח פרשת על היה מכולם, ריד

 כחבר ידוע שהיה הצעיר, הזאב. מעורב
 שכנו את רצח אלימים, אופנועים בכנופיית

 אך לדין, הועמד הזאב קר. בדם לדירה
 הריגה. של בסעיף הומר רצח של הסעיף

 באחזקת והואשם בהריגה הורשע לא הוא
 מגוחכת מהאשמה גם אך בלתי־חוקי, נשק

 התערב מישהו כי ברור, היה נקי. יצא זו
הזאב. של מישפטו במהלך

 הסבר שעבר בשבוע היה הזקן לקולונל
 סוכן הזאב היה לדבריו כולה. לפרשה

 אחד. אף רצח לא ומעולם האף.בי.איי. של
 כדי האף.בי.איי. על־ידי נתפר הסיפור כל

כנו אל אותו להחדיר הסוכנות על להקל
לשל משם לדווח שיוכל כדי הפשע פיות

 נראה המישפט, תוצאות לאור טונות.
אמיתי. שהסיפור

 סוכן הזאב אלי של היותו עובדת את
ש הידיעה גם מחזקת האף.בי.איי. של

 הקשרים על שנים כשמונה לפני פורסמה
 עם כהנא מאיר הרב הזאב, של מנהיגו של

התפו רב האמריקאי העיתון האף.בי.איי,
 לפיה ידיעה פירסם טיינזס הניו־יורק צה

 האף.בי.איי. של כסוכן כהנא הרב עבד
 ירחון־העירום על-ידי אז התבקש כהנא

 הידיעה על מיוחד בראיון להגיב פלייבוי
 הזה (העולם אז ואמר נויימס בניו־יורק

 הקמנו השישים שנות ״בתחילת ):1831
 הרבה עבדנו למחקר. מכון ואני, חברי
 החוץ מישרד — האמריקאי המימשל למען

 מאיתנו ביקשה 1963 בשנת והפנטאגון.
 בקרב מחקר לערוך ממשלתית סוכנות
 היה זה מהימין. בעיקר קיצוניות, קבוצות

 את ביצענו איתנו. שהתקשר האף.בי.איי.
 חשלום.״ תמורת העבודה
מנ ששני העובדה בין קשר ואין יתכן

 של סוכנים בעבר היו ״כך׳ תנועת היגי
 בין קשר שאין גם יתכן האף.בי.איי.

 שהשניים גם יתכן לארץ. שניהם עליית
 לפני האף.בי,איי. עם קשריהם את ניתקו

 כהנא שגם העובדה אך לישראל. שהגיעו
 האף.בי,איי. של סוכנים היו הזאב, וגם

רבות. ותמיהות שאלות מעוררת
■ ינאי יוסי
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