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 גם ושוב, שוב חזר עליה לחברה״, חובי
ב בראיון משנתיים, יותר לפני כשהופיע,

כותרת. עלי הטלוויזיה תוכנית
 הוא עקשנותו. נשברה אחת פעם רק
 במישפט כשהעיד העבר, אל לחזור נאלץ

 על ונחקר הארץ נגד מיזרחי בצלאל
״עדות :השופטת קבעה פרטי־פרטים.

 עניין לאותו רק לא עליה, להסתמך שקשה
פע שלוש עצמו וסתר בו חזר שלגביו

מוכתמת...״ כולה עדותו אלא מים׳
 רשמקול
במישכן

 כהן מני של המוכתמת עדותו אם ך*
 או שקרן, של תכונה על מעידה י 1

 המסב־ ואיומים, בלחצים האיש נתון שמא
ן ושוב שוב אותו כים

 המדובר כי מעידים, מני של מכריו
הרא הודאתו צל על-ידי שנרדף באדם
 שנים במשך ושחשש במישטרה, שונה
 שנזכרו מפורסמים, אנשים משלושה רבות

 מזרחי- ובמישפט המישטרה במיסמכי
אושרי טוביה אהרוני, רחמים :הארץ
טיסונה. ואלי

 היה שמא או לחששו, יסוד היה האם
 שהסתבך צעיר של דמיונו פרי רק החשש

 וחצי דבר שהבין מבלי סמים, בפרשת
 העולם־התח* של הנסתרים בחוקיו דבר
 מסביר עצמו החשש כך, או כך תווי
פע פעם, עצמו את וסתר בו חזר מדוע
ושלוש. מיים

 פרשה אולי, מסביר, גם הזה החשש
ההק — מני של בשמו הקשורה אחרת
 כשנתיים לפני שערך החשאיות לטות
 שיחות כשניהל הכנסת, במישכן וחצי

 כ* אולמרט. אהוד ה״כ עם מלב-אל-לב
את ביטון צ׳ארלי וח״כ כהן מני שפירסמו

•  לפני חןדשים כמה נולד חודשים, ותשעה שנה בן הוא טל ן ך ן
!■ * •  אח מני הביע עתה ברצח. בהשתתפות כחשוד נעצר שאביו י

ותפילה, מצוות שמירת החדשים, עקרונותיו לפי בנו את לחנך רצונו,

| נ ^ ן  באחרונה מתגוררת שטרנברג, יהודית ן1)11ן
 דירתם את שנטשה אחרי בתל־אביב, 111111\ י י

טובים. חברים נשארו הם מני לדברי בירושלים. המשותפת

1|1|  מאחורי ג׳קסון, ג׳סי האמריקאי, השחור הכומר עם מסתודד כהן מני ן!|1111:|
 גדר על עומדים השלושה ביטון. צ׳רלי חבר־הכנסת של גבו

המשותפות. המטרות ואת שביניהם הסולידריות את להפגין כדי ירושלמית, מוני בשכונת

 אול- של דמותו נחשפה השיחות, תמליל
מבו את להסתיר היה יכול שלא מרט,
 עצמו המציג שהח״ב לכל, התברר כתו.

 בישראל בפשע־המאורגן 1 מיספר כלוחם
 מייו־ יחידה על וסיפר מליבו דברים בדה
לדבריו שנועדה הביטחון, כוחות של חדת

שומ ההקלטות. בעניין דנה בכנסת חד״ש
 סיעת בין קשר לגלות שהתפלאו עיו,

 לבין רק״ח, ראשי את הכוללת חד״ש,
תמי את הסתירו לא ההקלטות, פרשת
השי ״על ואמר: מני הוסיף לכן התם.
היה לסיעה: דיווחתי אולמרט עם חות
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 האירגון לנציגי ישראל ממשלת בין ולמשא־ומתן באש״ף להכרה שקראה וקומוניסטים,
זאת. למיפלגה קירבתו בגלל רק״ח, חבר הוא מני כי בטעות סברו רבים פלסטין. לשיחרור

ההק בו. לפגוע שינסה מי כל לחסל
 עוררו אולם באולמרט, אמנם פגעו לטות

 כהן מני אז שמצא העניין מה שאלה:
 הכנים ולמה רודף־פירסום של בתעלוליו

 שזכה בשער, לו, לא בעניינים אפו את
 חבר־ של אישי כמזכיר — מכובד למעמד

 הפרלמנטארית בסיעה עולה ובכוכב כנסת
חד״ש? של

 או חשש, מתוך פעל הפעם גם האם
לחץ? תחת

 אותם כה, עד התפרסמו שלא בדברים
שסיעת מני הסביר כשנתיים, לפני אמר

 החלטות.״ קיבלה והסיעה דיון
פירש. ולא סתם

 בכנסת רק״ח סיעת את שמכיר מי
נו הקיצוניות עמדותיה חרף כי יודע,
הכ ועל החוק על להקפיד אנשיה הגים
 תמיד יראים הם בכנסת. הנהוגים ללים

 להניח ואין לחוק מחוץ אל יוצאו פן
 חשאיות בהקלטות חלק ליטול שיסכימו

 השתלב התמליל פירסום המישכן. בתוך
 הימים באותם שהתחולל הקולני בריב אז

(מיל.) האלוף לבין אולמרט ח״כ בין
)48 בעמוד (המשך
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