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 -אשה אותה כינו עיתונות ף*
 במיב־ ידועה״. ״אשה מפורסמת״, ^
 האזרחי המישמר סגן־מפקד שכתב תב

 א.נ.׳׳. ״גב. כונתה• ברעם, דן לשעבר,
 מזמן ידע בעניינים שהיה מי כל אבל
 בשמה שנקשרו והרכילות הרינונים על
 מי לוי, ברוך של ושמו נבון אופירה של

האזרחי. המישמר מפקד שהיה
 ברעם שהטיח מההאשמות לחלק
 נשיא־ אשת של שמה שורבב במפקדו
 במיב־ ברעם כתב וכך החמישי. המרינה

המישפטי: ליועץ תבו
באי קיסר מבית־מלון קבלה ״רצ״ב

 לוי, ברור שם על ,22.2.86 מיום לת,
 הקבלה א.נ.). (הגב. נוסף שם ובצירוף

 לו לשלם לוי ניצב של לבקשתו צורפה
 ימים. שלושה עבור בית־מלון, אש״ל,
 העדויות כל ולפי מעשי באופן כאשר

בלבד... יומיים במלון שהה
 ההארחה בבית נוספת בלינה ״וכן

 ,29־30.9.85 בתאריכים א״לח־השחר,
 היה שלפיו טופס־הצהרה מילא

 חל זה בתאריר כי מתברר בתפקיד.
 כרוכה היתה והנסיעה ערב־סוכות,

לימי־עיון.״ לצפת, א.נ. גברת בנסיעת הסכם־גירושץ♦!
מופקד

צ של בחיי־הנישואין משברים ^
 ונשיא־ כיום שר־החינור נבון, חק 1 ו

 סוד הם אופירה, ואשתו, בעבר, המדינה
 ב־ התפרסמה 1983 בראשית כבר גלוי.

 ארוכה, כתבה )5.1.83( הזה השלם
 במישפחת ״המשבר היתה: שכותרתה

במח כי סופר כתבה באותה הנשיא".
 בית־ לשופט בני־הזוג פנו 1982 צית

 כהן, חיים בדימוס, העליון המישפס
 בידיו הפקידו הם יוצאת־דופן. בבקשה

להת אמור שהיה חתום, הסכם־גירושין
 כהונתו תום אחרי הראשון ביום בצע
.1983 באפריל כלומר הנשיא. של

 הסכם־ היה שבו הזמן במשר אולם
 כהן, חיים של במגירתו מונח הגירושין
מהחל בהם וחזרו בני־הזוג, התחרטו

 את בחזרה ביקשו הם להתגרש. טתם
ומבוטל. בטל הפר והוא ההסכם,

 של תיסכולה על סופר כתבה באותה
 כאשת־ לה, ניתן שלא מכך אופירה
 למדה שאותו במיקצועה, לעסוק נשיא,
 פסיכולוגיה למדה היא רבות. שנים

 שני תואר שם והשיגה בארצות־הברית
 כדי ובחינוך־מבוגרים. בפסיכולוגיה

ממנה, שנלקח למיקצוע תחליף למצוא
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לש בית־הנשיא ״עצרת פרוייקט נולד
 מופקדת היתה שעליו הילד", לום

הפרו של כאיש־הביצוע אשת־הנשיא.
 במילואים, אלוף־מישנה אז מונה ייקט

 ברוך הגדנ״ע, מפקד בזמנו שהיה מי
לוי.

 אחרות. סיבות היו לוי של זה למינוי
הק מזוהה מיפלגתית מבחינה ראשית,

 בעבר מיפלגת־העבודה. עם הבכיר צין
 רבץ יצחק ראש־הממשלה יועץ היה

 האיש גם הוא נועו״במצוקה. לענייני
 את ניסח זה כאשר בר־לב, לחיים שעזר
 וחינוך. נוער בענייני המיפלגה, חוקת

 בת־ ממיכללת דוקטוראט גם ללוי יש
 החינוך. בשטח בארצות־הברית ד״ס

 המישפח־ קירבתו כי גם להניח אפשר
 וחצי״) למשה(״משה לוי ברוך של תית
 אחיו, שהוא הרמטכ״ל, אז שהיה לוי,
לו. הזיקה לא

 ולוי אופירה בין ההיכרות כי יתכן
 שנוצרה ויתכן הזה, בפרוייקט נולדה

 אנשי״ של במיפגשים לכן קודם כבר
 כי ברור אבל אנשי־מיפלגה. או חינוך

 נושאי משותפת. שפה מצאו השניים
קרו היו נוער של ופסיכולוגיה החינוך

המיקצועיות והפגישות לליבם, בים

השניים. בין וידידות לקירבה הביאו
 כאשת־ חייה את אהבה לא אופירה

תנו כל היו שם בכלוב־זכוכית, הנשיא
 שומרי־ראש על-ידי מסוקרות עותיה

 שבו לרגע ציפתה היא ועיתונאים.
 תוכל והיא זה, מתפקיד בעלה ייפרד
 רגילה, אשה של חיים ולחיות לשוב

 לעץ־הציבור. הזמן כל נתונה שאינה
 אשה מאוד, נאה אשה היא אופירה אבל

 פטרוניתה הציבוריים, בחיים המעורבת
 גם נעלמה לא והיא להקת־מחול, של

להת שהמשיך הציבור, מעיני אחר־כך
ובמעשיה. בחייה עניין

ל ציפו בעיתונים מדורי־הרכילות
 מהנשי־ בעלה של פרישתו שאחרי כך

תוכ את לפועל אופירה תוציא אות
 רמזו השמועות ממנו. ותתגרש ניתה

הק גבר עם שניהלה סוער, רומאן על
וב אופירה אבל בתפקידו. עימה שור
ונשארו המרננים, כל את הכזיבו עלה

התנשאות ^ ^ ^ ^ י א ו ש נ

וזילזול
 לוי ברוך מונה 1985 אביב

האזרחי. המישמר מפקד לתפקיד

 של פוליטי מינני זהו כי אז אמרו רבים
 המייעד בר־לב, חיים שר־המישטרה,

הבא. המפכ״ל לתפקיד לוי את
 רקע כל בלא למישטרה הגיע לוי

 שרות׳ אמנם היה בעברו מישטרתי.
 אל אבל בגדנ״ע, בעיקר בצה׳׳ל, ארוך

החוץ. מן לגמרי הוצנח הוא המישטרה
 לוי עורר במישטרה דרכו בראשית

 כושר־ביטוי בעל הוא רבות. תיקוות
 כושרו מבחינת נעים. ואיש־שיחה טוב,

 במיש־ יוצא־דופן היה האינטלקטואלי
 בעלי במפקדים משופעת שאינה טרה,

תואר־דוקטור.
 בהערכה לוי זכה הדרך בתחילת

לפי התברר קצר זמן תוך אולם רבה.
 וכי כוח־החלטה, משולל הוא כי קודיו

האכ המלל. רק נותר היפים מדיבוריו
 גדולה היתה למישטרה שהנחיל זבה

מאוד.
 לוי של מכישוריו האכזבה בצד

 אישית עוינות של תשתית גם צמחה
 בהתנשאות חשו מפקודיו חלק כלפיו.

 היו כלפיהם. בהתנהגותו ובזילזול
 עליהם מפעיל שהוא הלחץ כי שחשבו

 וחריצות ארוכות שעות־עבורה למען
אישית בדוגמה נתמך אינו מכסימלית

החשבון את שילמה המישטרה

 על לוי המליץ מסויים בשלב שלו.
 גזל ובכך במישטרה, המשא״ז שילוב

 האזרחי המישמר של ממפקדי־מחוזות
על־ לו סלחו לא הם וגם מכוחם, הרבה

כך.
 זאבה, עם רבות שנים זה נשוי לוי
 שלוש ולזוג בצה״ל, בכירה קצינה
כא אבל בצהלה, מתגוררים הם בנות.

 דירת־שרד קיבל למישטרה גוייס שר
במ לסיורים לנסוע והירבה בירושלים,

במדינה. ומרוחקים שונים קומות
 בבית־ לוי בילה 1985 סוכות בערב
וה איילת־השחר, קיבוץ של ההארחה

 דאז,^ סגנו למישטרה. החשבון את גיש
 עניין באיזה לדעת סקרן שהיה ברעם,
 חג־הסוכות, ערב המפקד עוסק רישמי
 כי גילה פועל, אינו המשא״ז כאשר
 נבון אופירה היתה עצמו מועד באותו
 בימי־ השתתפות לשם בצפת, אורחת

 המרחק ואיילת־השחר צפת בין עיון.
ידי בלבד. דקות־נסיעה 10 של הוא

 הקודמת, והיכרותם השניים, של דותם
** במישטרה. ידועות היו

 , ד3מע
1 מביך

 בזיכרונם היטב שנחרט **יקרה
 עדים שהיו קציני־המישטרה, ^■/של

 היה .1986 בפברואר באילת, קרה לו,
 שתוכנן ״מישטרה־קהילה", ביום זה

 הרבה לשם הגיעו ולשם־כך באילת,
 שר־המישטרה בכירים. קציני־מישטרה

 האורחים בין היו והמפכ״ל בר־לב חיים
הגיע. לוי וגם בעיר,

 נכנסו קציני״המישטרה שיתר בעוד
 וכך למלאן, כדי למכוניות־מישטרה,

 את לוי איתו הביא לאילת, ביחד הגיעו
במכוניתו. אחד קצין ועוד נבון אופירה

 בתי־ בין חולקו קציני־המישטרה
 התגוררו המשא״ז ואנשי בעיר, המלון
 לוי, של ראש־לישכתו קיסר. במלון

 היא גם אמורה שהיתה ברנס, תמר
האחרון. ברגע באה לא לאילת, לבוא

 קיסר במלון המפכ״ל ביקר כאשר
 לוי, בחברת גבון אופירה את וראה

 שם. עושה היא מה ושאל הופתע,
 לרגל לאילת באה כי סיפרה אופירה

 היתה שהיא להקת־הריקוד של ביקור
 להופיע צריכה היתה ואשר פטרוניתה,

בערב. למחרת בעיר
 אחת בקומה רוכזו המשא״ז קציני

בקו התגוררה אופירה אבל המלון, של
לוי. גם וכך יותר, גבוהה מה

*


