
קופמן: חייכו ח״כ

בכנסת הקולגיבו .

בו.,לגר מתלהבים

 כלכלית מבחינה המבוססים אנשים ״רק
חברי־ להיות לעצמם להרשות יכולים

 קופמן, חיים ח׳׳כ טוען כנסת,״
 מיני בכל וטיפול אירוח על ״ההוצאות

בהו.״ לעמוד וקשה גבוהות הן בעיות
 על בביטחון להישען יכול קופמן אבל

והמפיץ כיבואן המשגשגים עסקיו  בלב בארץ. ה״לגו״ ׳מישחקי של הבילעדי י
— זמנו מרבית את מקדיש הוא שקט

פוליטית, לפעילות — בשבוע ימים חמישה
יושב־ הכנסוק של הכספים ועדת כחבר
 ויושב־ראש למיסים ועדת־מישנה ראש

 מנהלת בהיעדרו בכנסת. חרות חטיבת
אשתו. חנה במישרד העניינים את

 מחברותו לדבריו, סובלים, לא העסקים
 לא הם זאת לעומת אבל בכנסת,

 היה אילו קורה שהיה כפי מתפתחים
להם. רק מתמסר

״לגו״ ממישחקי העיקרי הנהנה ^
השמונה, בן אסי הוא קופמן במישפחת

 במודעות כדוגמן־צילום משמש שאף
 לו ״אין : האב לדברי כי, אם החברה,

להיפך, אחרים. לילדים מאשר יותר
״לגו״ שראה בטענות בא הוא לפעמים
 מעדיף אני אבל ׳מישהו. אצל מסויים

 ירגיש שלא כדי מדי, יותר לו לתת לא
 מגיע ושהכל בקלות הכל מקבל שהוא

אני, דברים. להעריך שילמד וכדי לו,
 לי והיה בילדותי, לצייר אהבתי למשל,

 עסק שאבי כיוון צבעי־ציור, להשיג קל
 ׳הרגשה לי יש היום עד בארץ. בהפצתם

שהקלות כיוון בציור התמדתי שלא

 והפריעה.״ קילקלה הצבעים בהשגת
 — אחרים עיסוקים יש הבנות לשתי
 )18( ואורלי חיילת היא )20( לימור

 שנים, שבע לפני תיכון. בשמינית לומדת
 אורלי הדהימה בלבד, 11 בת בהיותה

 זכתה כאשר המכרים וכל הוריה את
 בשחמת. נשים באליפות החמישי במקום

 ברור אבל כן, גם שחמת חובב הוא חיים
 אי־פעם לנצח סיכוי שום לו שאין לו

בתו. את
 מטבעות בולים, אוסף הוא זה במקום

 שלו הגדולה דירת־הגג קירות ותמונות•
 על אותן מעדיף ״אני בתמונות. עמוסים

אומר. הוא טאפאטים,״
 המתגורר פתח־תקווה, יליד ),43( קופמן

 הסנטימנטים בגלל זו בעיר היום עד
 אסי עם פעם מדי לשחק נהנה למקום,
 שהוא וטוען בשבתות, בעיקר ב״לגו״,

 המישחק מן נהנים שהורים בבירור יודע
 ופקידי־ ״חברי־כנסת מילדיהם. פחות לא

 על לי לספר נוהגים בכירים ממשלה
 מספר, הוא שלהם,״ ה,לגו׳ חוויות

 טובה עושה האב אחרים ״במישחקים
 כל ב,לגו׳ אבל איתו, משחק שהוא לילד
 כמיטב המשותפת לבנייה תורם אחד

יכולתו.״
 האיש מעיד ומעניין,״ יפה מישחק ״זהו

 תוך דברים ליצור ״אפשר סחורתו, על
 מאמין אני אותם. לשנות ומייד דקות,

 ייצר וגם הבנייה יצר גם באים שב,לגו׳
סיפוקם." על ההרס
 ״ישראל בנושא. נוסף מידע מנדב קופמן

 פרט בעולם, הראשונה המדינה היא
 על ,מיסיס אין (שם אירופה לארצות

 המישחק־לאיש,״ רכישת מבחינת ,לגו׳)
 שנעשה פסיכולוגי ״מחקר מדווח, הוא

 הרכישה שכמות הוכיח, בארצות־הברית
 בייחס עומדת מסויימת במדינה ,לגו׳ של

תושביה.״ של לאינטליגנציה ישר
 שעדיין אינטליגנט בארץ עוד נותר ואם
 בוודאי הוא לילדיו, ״לגו״ רכש לא

 הנ״ל ההכרזה אחרי זאת לעשות ירוץ
ולימוד אסי אורלי. הילדים: עם וחנה חייםקופמן. חיים הח״כ־איש־העסקים של




