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 על נמנה הוא עכשיו פרס. מטעם
 סגן־שר. לתפקיד המועמדים

מזכ״ל. לא שפייזר: אליהו •
 משימעון קיבל שפייזר חבר־הכנסת

ל כמועמדו בו שיתמוך הבטחה פרס
 פרס מיפלגת־העבודה. מזכ״ל תפקיד

 בר־ וחיים המיפלגה, יושב־ראש אז היה
 ה־ בתפקיד ראשונה קדנציה סיים לב

 זו, גירסה לפי התחייב, אף פרס מזכ״ל.
 לפני בפומבי, זאת תמיכתו על להצהיר

במיפלגה. השניים ההתמודדות.בין

 שלא ההבטחה טרם הזוהר, בתקופת
קויימה.•

הוע־ ניר שווימר: אדרלח •
 היוצרים נוספים, חברים יש לפרסיו:

הבו ״המאוכזבים״. — נוספת קבוצה
 אל שנים, מזה חברו הוא מכולם לט

 עשרות בת חברות קיפח פרס שווימר.
 עסקות־ של בעיצומן כשהודיע שנים,
 בפורום הסבוכות, האיראניות הנשק

בפרשה, ורגל יד לו שהיו מי כל של

 בו חזר להתמודדות, סמוך
 על הצהיר לא וכמובן פרם,

 שפייזר המובטחת. התמיכה
 פרס ואילו בהתמודדות, הפסיד
ידיד. הפסיד
 נגד להתבטא שפייזר נהג בעבר

 מוגדרים השניים בין היחסים כיום פרס.
כ״קורקטיים״.

הביט תיק בר-לב: חיים •
חון.

 היה 1981 של הבחירות במערכת
 לתפקיד פרס של מועמדו בר״לב
 הממשלתית, בהיררכיה השני הבכיר

 כמזכ״ל אז שכיהן בר־לב, שר־הביטחון.
 כיושב־ראש אז שכיהן ופרס, המיפלגה,

 ביותר, הדוקים ביחסי־עבודה היו שלה,
ליחסי-ידידות. גם שהתפתחו
 לסגת פרס נאלץ 90ה־ בדקה
 לעבר אותה והיפנה בבר־לב מתמיכתו
 בר־לב רבין. יצחק במיפלגה, מתחרהו

 אם לציון, ראויה בג׳נטלמניות אז נהג
 שהיחסים מדווחות הרעות הלשונות כי

שהיו כפי מלהיות רחוקים כיום ביניהם

 את — ומייד — מפסיקה שישראל
בפרשה. מעורבותה

 ושותפיו שווימר גילו לאחר־מכן
 שישראל הפרשה של הראשון לשלב

 פעילותה את הפסיקה שלא רק לא
 המעורבות, את שהגבירה אלא בפרשה,
 _ מ־ ניר. עמירם של המפורסם בפיקוחו

 י מהע־ הוצא שבעצם שווימר שגילה
 את ניתק פניו, על הועדף וניר סקות
פרס. עם יחסיו

 יחסי־ידירות לקיים שבו הם כיום
ב מתבטא שווימר אך השטח, פני על

 פרס של התנהגותו על רבה חריפות
הפרשה. סביב כלפיו

אל פ ר  חסינות־ רקנאטי: •
בייסקי.

 פרס, של אחר ידיד רקנאטי, לרפאל
 כספים התרים שווימר, כמו הוא, שאף
 פרס היה בהם הפוליטיים הגופים עבור

התחיי את לשכוח מאוד קשה שותף,
 מאומה לו יקרה שלא פרס של בותו

 וע־ ומסקנות נפילת״המניות בעיקבות
דת־בייסקי.
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 כפי כלפיו, הבלתי־אוהדת הסיקור דרך
 המצויינת בסידרה ביטוי לידי שבאה

 מע־ את שסקרה הנבחרים, יבין, של
הלפני״אחרונה. רכת־הבחירות

 והמתין בביתו ישב צמח
 מש- מידידו לטלפון נואשות

 אף פרס׳ שמעון כבר-הימים,
לשווא.
 הגיעו אמנם זעמו על שנודע אחרי

 מצד ביותר עקיפות פניות צמח אל
 של הקרובה בסביבתו הבוחשים אחד
 ישיר. לטלפון חיכה צמח אך פרס,

חיכה.
 בתמיכתו יבין, התמנה בינתיים

 מנהל- לתפקיד פרס, של השקטה
 בשיחת־ אף זכה לא צמח הטלוויזיה.

 קשים ימים באותם פרס מצד הבהרה
עבורו.

 הפגוע צמח זכה ידידות של בסופה
הטלווי של מנהל־התוכניות בתפקיד

 שר־ — אחר חבר של בתמיכתו זיה,
 שלא נבון, יצחק החינוך־והתרבות

איכזב.
בכנ מקום בריר: אברהם •
סת.

 כמו־ אלה בימים מוזכר ששמו בריר,
 מני לתפקיד שריר אברהם של עמדו
 כראש־ שימש מישרד־המישפטים, כ״ל

 המהפך, אחרי פרס שימעון של המטה
 זו. בתקופה במיוחד אליו קרוב והיה
ה לכנסת להיכנס אז לו הבטיח פרס
.1981 ב־ שהתקיימו בבחירות באה,

 היחידה תחרות־האירוויזיון בימוי טים:
 של זכייתו בעיקבות בארץ, שהתקיימה

אבניבי. שירו על בתחרות כהן יזהר
 לפרס, ביותר מקורב היה צמח
 בילה שבהן הרזות השנים בשבע

 כיום, מוגדר שזה כמו או באופוזיציה,
 היה הוא ״במידבר״. מנקודת־גובה:

 בנווה־אביבים. בסופי־שבוע מבאי־ביתו
 כיצד לו ויעץ פרס, את עודד הוא

 הטלוויזיוניות הופעותיו את לשפר
מאול־ שהיו מכיפתור־יתר, אז שסבלו

 כראש־ממ־ פרס התמנה בינתיים
 ברשות־השידור החלו במקביל שלה.

מנהל-הטלוויזיה. מישרת על קרבות
 דן של מועמדותו ירדה כאשר

הטלווי המערכה את שניהל שילון,
 ברור היה בבחירות, המערך של זיונית
שנ דברים לממש הולך שפרס לצמח
 במשך הממושכות בשיחותיהם אמרו
שנים.
 נטר גם הרווחת, השמועה פי על

על יבין, חיים צמח, של למתחרהו פרס

הגיבוי? היה היכן

מש פחות אחרי פרש בריר
לעו ראש־המטה. מתפקיד נה

לכ צורף לא 1981ב־ זאת, מת
נסת.

 ל״רביניסט״, הפך מכך כתוצאה
נוסף. חבר הפסיד ופרס
אחר. ידיד זנבר: משה •
 היה בנק־ישראל נגיד שהיה מי

 פרשת כשהחלה לפרס. למדי מקורב
 להתפטר, נאלץ יפת וארנסט בל״ל,
 מתפקידו רבים, תרגילי-השהייה אחרי

 של מועצת־המנהלים כיושב־ראש
 היה בייסקי, רוח בגלל בנק־לאומי

יפת. את לרשת פרס של מועמדו זנבר
 אחר ידיד פרם העדיף לבסוף

 הרם, לתפקיד הורביץ, אלי שלו,
הנילוות. ההטבות בעל

 הנוגע בכל וצונן קר זנבר מאז
לפרס.
שגריר. עוד בן־נתן: אשר •
 להיות פרס הבטיח ל״ארתור״ גס

 אפילו בארצות־הברית. ישראל שגריר
ליעקובי. שהבטיח לפני

 בן־נתן כשהבין חודשים, כמה לפני
 לייצג לוואשינגטון נוסע הוא שאין

 נגד נזעמות התבטא האומה, את בכבוד
 שנים עשרות בת קרובה חברות פרס.

או שאיפיינו החמים מהטונים איבדה
בעבר. תה

שימחה הב עוד דיניץ: •
טחה.

 ישראל כשגריר מכהונתו שב דיניץ
הב פרס מאת וקיבל בארצות־הברית

 של בבחירות לכנסת להיכנס טחה
 ונאלץ הגיע, לא 10ה־ לכנסת .1981

האוניבר נשיא ״סגן בתואר להסתפק
לכנ ונכנס שדילג עד העברית" סיטה

.11ה־ סת
 הפגין לא כאחרים, שלא דיניץ,

יח עימו ניתק ולא פרס כלפי מרירות
נוספת במועמדות זכה אולי לכן סים.

אמוראי לא־נגיד
הטלפון? צילצל לא מדוע

של״. כ״איש מאשר כאיש־מיקצוע תר
 פרס קיימו לא להערות־אגב. פרט

 שיחה הזה היום עצם עד ואמוראי
 שאירע למה בקשר ביניהם מעמיקה

בפרשת־הנגיד.
סי ל המתנה צמח: •יו

. טלפון.
 של תפקיד כיום ממלא צמח יוסי

 איש — צמח מנהל־הטלוויזיה. סגן
 — במהירות מתלהב ציבעוני, עסיסי,

 אדישים להישאר שקשה ארם הוא
 או מיידית, בו שמתאהבים או כלפיו:

חריפות. ממנו שמסתייגים
היש בטלוויזיה כבימאי הישגיו על
הבול־ הישגיו בין עוררין. אין ראלית

משהו. ומעושות מדי צות
 פי על רק הפועל אדם אינו צמח

 אדם הוא לעתיד. וחישובים אינטרסים
 המחשיב אימפולסיבי, לעיתים חם,

חברות. כגון ערכים ביותר

 הזמר פעם שערך במסיבת־הפתעה
 חתן־ התרגש צמח לכבוד גאון יהורם

 פרס, של הגיעו עם במיוחד השימחה
 מיוחדת!״ מתנה לך ״הבאתי לו: שאמר

הממע אשתו, סוניה על והצביע אמר
 התרחש זה באירועים. להיראות טת

 קירבה השניים, בין בתקופת־הקירבה
 רבה, חשיבות לה ייחס צמח שלפחות
 יוצאי- בסופרלטיבים פרס על כשדיבר

דאז. דופן

הפר לא מ׳ נשגויו, התמנה לא מי
זנה לא מי מיפלגת־העבודה, מזכ״ל

לא מי י בנק־ישראל נגיד על ע בתפקיד


