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ת ו ל צ נ ת ה
 שלפיה בתבת״שער, התפרסמה 15.6.83 הזה העולם גגליון

 מיליון 180 סך לבעלה שילמה פרי חצי הישראלית הדוגמנית
הגט. עבור של!ל

 אלן מר מטעם אלינו שהועברו הפרטים את שביררנו אחרי
 חקירה ואחרי בן־ציון, ישראל עורך־הדין על־ידי שוורץ

 אלן מר וכי הוטעה, הזה העולם כי נתברר מטעמנו, שנערכה
 וכי הגט, עבור שהם כספים כל פרי מחני קיבל לא שוורץ

 במאמר שנרשמו והסכומים העובדות התגרשו. טרם בני־הזוג
מטעים.

 שוורץ, למר שנגרמה אי״הנעימות על מצטער הזה העולם
בפניו. ומתנצלים המוטעה, הפירסום עקב ומישרדו, מישפחתו

במדינה
)7 מעמוד (המשך
 הם הבכירים המוסד עובדי רוב
 במיפלגת־העבודה. ותיקים חברים
 המערך עליית שעם האמינו כולם

המ למישרד־העבודה, יחזור לשילטון,
 והם ממיפלגתם, שר עליהם, מונה

 מהפראזיטים המנגנון את יוכלו,,לטהר
תמ״י.״ של

 אחד איומה. אכזבה נחלו הם
 לביטוח המוסד של הבכירים הדוברים

 הזה להעולם השבוע אמר לאומי,
 מישרד־העבודה־והרווחה ש״הפקרת

 הבגידה מעשה את מהווה לחרות
 מאז העבודה מיפלגת של ביותר החמור
להוכחה, זקוק שהיה מי המדינה. הקמת

כיד
- ברכות

אפלבוים
לצעירים

 של שמץ עוד אין זאת שלמיפלגה
 אותה קיבל חברתית, אידיאולוגיה

 את אוכל אני הסוף. ועד — עכשיו
 פרס!״(ראה עבור שהצבעתי על עצמי

הנדון).
 עובדים גם הביעו דומה היעה
 והרווחה במישרד־העבודה בכירים
 איש בירושלים. בן־גוריון בקריית
 את הכין כבר שהוא סיפר, בכיר מנגנון
 לתלותה כדי כצנלסון, ברל תמונת
בחדרו.
כש המערך, בימי כך עשיתי ״לא

 היה לא בלישכת־השר. שלנו שר היה
 את לחגוג צורך חשתי בכך. צורך

 הסוציאל־דמוק־ שמיפלגתי העובדה,
 על המופקד למישרד, תחזור הטית

 לשכבות ודאגה אבטלה מניעת
 עכשיו מיקצועית. ולהכשרה החלשות,

 ישר פרס לי ירק כאילו מרגיש אני
״ בפרצוף...

בכיס שהיו האנשים
 בדיד סעלו ושמיר פרס

 אגשידום את הקריבו דומה:
אויביהם את לפייס פדי

 בין השבוע התגלה רב דמיון
 והבטיח שמיר, ויצחק פרס שימעון

ביניהם. רבה הבנה
 הטכנו־ שני שווה. בדרך פעלו הם

 במנגנון שגדלו הוותיקים, קראטים
משו למטרה חברו מערכת־הביטחון,

 בצמרת האישית הישרדותם תפת:
הישראלית. הפוליטיקה
 ממשלת־ תוקם לא שאם ההכרה

 ממנהיגות מיד שניהם יודחו הם אחדות
למאמץ אותם דירבנה מיפלגותיהם

 של במיוחד גבוהה לרמה וגם מרוכז,
הרמוניה. כמעט שיתוף־פעולה,

להש היחידה שהדרך הבינו, שניהם
 קניית היא המשותפת מטרתם גת

 מישרות באמצעות העיקריים יריביהם
 דווקא ופגיעה בממשלה, בכירות

להת יעזו שלא המובהקים, בתומכיס
האחרון. ברגע קומם
 ואת הבין יצחק את פרס קנה כך
 שונות בצורות לו שהתנכלו נבון, יצחק

 גד את ונטש האחרונות, בשנתיים
 שהיו אבן, ואבא בר״לב חיים יעקובי,
בכיסו. מונחים

 העניק עצמה, שיטה באותה שמיר,
 המובהקים, לאויביו בכירים תפקידים

 שני את וגימד שרון, ואריאל לוי דויד
 מאז בחרות השלטת לצמרת חבריו

 משה — בגין מנחם של התפטרותו
 הטרי־ פירוק כהן־אורגד. ויגאל ארנס

 בתנועת־החרות השליט אומוויראט
במיוחד. מעניין מיפנה מהווה

כביכול, נוסדה, ממשלת־האחדות
מהליכוד(ולכן הכלכלה את להציל כדי

ביילין
- בטרם -

 המיש־ את הליכוד שרי בידי הפקידה
המדי את ולהטות הכלכליים), רדים
 שמרני לכיוון הכלכלית־חברתית ניות
 הבכירים השרים את הדיחה (לכן

 נציגים במקומם ומינתה השמרניים,
הפופוליסטי). המחנה של מובהקים
 כל את לחלוטין הפריכו אלה מגמות
 הממשלה של בבסיסה שעמדו הטענות,
 פירוק פרלמנטרי, שיתוק הרחבה.
וסי מיפלגת״העבודה היימנת המערך,

 התוצאות הם לשלום סיכוי כל כול
 החדש מעשה־המרכבה של המיידיות

 עצמו פרס את הושיב הוא אך פרס. של
ראש־הממשלה. כס על סוף־סוף

פרס אנשי כל
 ומקורביו פרס״ ״גער׳
 לג׳וביס מחבים השוגים
ראש-רממשלה במישרד

 פרס שימעון הספיק בטרם עוד
 רב, כה זמן ייחל שלו הכיסא את לחמם
 איוש בעניין להכריע עליו היה וכבר

החדשה. לישכתו
 פרס מקורבי חיכו שנים במשך

 עבודתם, לחדרי ייכנסו הם שבו לרגע
 בירד בקריה ראש־הממשלה במישרד

 לצד שעבדו שבהם, לצעירים שלים.
 אף ,1977 שנת מאז לסירוגין, פרם,

פרס. נערי רב־משמעות, כינוי הצמידו
 את להכיר המיטיבים פרסולוגים,

 התפנה לא שהוא השבוע טענו האיש,
 רק אלא זו, פרסונלית בשאלה לדון
 השרים רשימת את להכין שסיים אחרי

המרכז. לאישור להציג שהתכוון
 עומדות שבפניו הבהירו הם אבל
אפשרויות. שלוש

 בחבריו לישכתו איכלום האחת:
 ל־ הנערים הכנסת השניה: הוותיקים.
 עירוב השלישית: המיוחלים. מישרדים

 נכון ומקורביו, מפעם חברים בין
לעכשיו.
 המישרות את לאייש אמור פרס
 ראש־לישכה, מנכ״ל־המישרד, הבאות:

 לענייני־תיקשו־ ויועץ מזכיר־ממשלה
 אחר־כך מיידי. ראשון בשלב זה כל רת,
 מיועצים יועצים לו להוסיף יכול הוא

 לכל או הוק, אד לתפקידים שונים
כהונתו. תקופת

 שמספיקים שמות הוזכרו השבוע
 בתקופת גם המישרד את לאייש
 הוותיקים מבין שמיר. של כהונתו
 ״התפקידים איש גלי, אלקנה הוזכרו

 כיום לביא, נפתלי פרס; של המיוחדים״
 וממקורביד~ בניריורק ישראל קונסול

 את שליווה בדיוסף, אברהם האישיים;
 אלוף ותת במישרד־הביטחון; פרס

בראון. אריה (מיל׳)
 בראש הוזכרו הצעירים מבין

 דובר היום ביילין, יוסי ובראשונה
 האישי עוזרו אפלבאום בועז המיפלגה;

 ראש שהיה ניר, עמיהם פרס, של
 ישראל והד״ר שלו מטה־הבחירות

הסיעה ומרכז דובר פלג, (״רוליק״)

גלי
ולוותיקים

 בישיבות אותם שפגש מי בכנסת.
 עוד אותם בירך כבר השבוע, המרכז
פרס. אותם ייעד למה נודע בטרם

 שאין חדשים, שמות גם והוזכרו
 שילון, בדן דובר הסף. על לפסלם
 של התעמולה שידורי את שהפיק
 האחרונות, בבחירות בטלוויזיה המערך
 גולן, מתי הארץ, של המישנה בעורך

 בעורך פרס, של סודז וז<יש מקורבו
 שכתב אחרונות מידיעות טל רמי

 שהודפסו המאמרים את פרס עם ביחד
 (לטל היושב־ראש בחתימת בצהרון

 בשכנות מתגורר הוא נוסף; יתרון
 והיו מדבר אשד חגי הוזכר שוב לפרס).

 כיועץ־ שעבד פתיר, ח על שדיברו
 של בימיו עוד בלישכה תיקשורת

רבין. יצחק
 פרס חש שלושה לגבי לפחות
 לא הוא אם וגם אישית, מחוייבות

 שלא יתקשה הוא מהם, באחד מעוניין
 , ביילין, הם אלה תפקיד. לו לתת

 מתלבט עצמו ביילין וניר. אפלבאום
 בלישכה לתפקיד כניסה שלגביו משום

 ביותר, צוננים פוליטיים חיים פירושה
 אותו — התקשי״ר הוראות בגלל
מדינה. לעובדי מגביל תקנות קובץ

 ניר מזכיר. להיות מעדיף היה ביילין
 לתפקיד גם אך זה, לתפקיד כבר הוזכר
 דובר אפלבאום לגבי המישרד. מנכ״ל

 פלג, לישכה. ראש יהיה שהוא אחת לא
 התיקשורת, בתחום מיקצוען שהוא

 שיתאים בכיר לתפקיד בצד ממתין
ולמיומנותו. לכישוריו
פרם? יכריע כן, אם כיצד,

 שההכרעה יודע, אותו שמכיר מי
 והמישרות. התקנים הגדלת את תחייב
עליו יאמרו עוד ממקורביו כמה אחרת

)10 בעמוד (המשך
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