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ג, הבטחתי סו  איו בדון ו
 12 דחם שאשיג והוגו

 יקבר ובתמורה מנוסים
לשו מינוי אס־חציוא

 נוס. את אוהב אני
 סועיות ציוים שיכנוות׳
 להצביע העבודה מינלגת

ובין נגז בעדו,

 ושימח להקים רוצה אני
 נבון, יצחק עם סנווית

 גאון ניסים אבוחציוא,
סנודים בולם ■ לוי ודויד

 אנשים הובה נו נל
 חינם, אצלי אכלו

 כסו מרוויח שהייתי
כיבוד ביום דק

 רצתה לא אשתי
 זה עם להשלים
 בחודה שתיכרת׳

בת ממנה לי ונולדה

 לנקום החליט דנקובתק׳
 אצלי אוכל היה כי ב׳,

 זה עם !הפסקתי חינם
ודתות ל׳ ביטל כשלא

זאבו-זואירא ה?נ/ש■ .
1 - 1 7 ת 1 נ י ביחד! מ

 לשחד בנסיון כחשוד נעצר רונן לי ^
■  של ברכב נוהג־ רונן אלי שוטר. י

 במישטרת נעצר רונן אלי אשקלון. עיריית
 במתן נאשמים ורעייתו רונן אלי רמת־גן.

 מיסע־ לפנות חוייב רונן אלי עדות־שקר.
שוחד. נתינת באשמת נעצר רונן אלי דתו.
 רונן אלי זיוף. מאשמת זוכה רונן אלי

בעיוות־דין. מואשם
 הרב החומר מתוך מצומצם מיבחר זהו

 אלי המיסעדן על בעיתונות שהתפרסם
 אותו לקרוא אפשר האחרונות. בשנים רונן
 בכיכר שלו, הדגים מיסעדת קירות גבי מעל

תצלו־ £צד שם, בתל־אביב. מלכי־ישראל
5 _י 8 _ _ _ _ _

 ואלופי המדינה גדולי עם רונן של מים
 אברהם לאלוף פרס שימעון ח״כ בין צה״ל,
 ישראל לאלוף דיין משה ח״כ בין טמיר,
 שפירסמו הכתבות עשרות תלויות גרנית,

 חזית מאחרי אלה בימים הניצב האיש, את
 שר־הדתות של לטיהורו הציבורי המאבק

אבו־חצירא. אהרן
 על רונן. לאלי מספיקים אינם הקירות

 דגי־זהב, שטים שבו הענקי, האקוואריום
 כתבות ובו עב־כרס עיתונות תיק מונח
 מקום. חוסר מפאת הקיר על נתלו שלא
 אלי האחרונה: הידיעה גם מונחת בתיק
ואת זיגל בנימין תת־ניצב את תבע רונן

 מכיוון הוצאת־דיבה, על איקס״ ״מיסטר
המאפיה״. ״איש אותו שכינו
 — הפוליטיקה בעולם בוחש רונן אלי
 אבו־חצירא לשר הקלעים. מאחרי תמיד

 נפרדת. עדתית ברשימה לצאת מציע הוא
 מנדטים עשרה לו אסדר ״אני :מבטיח הוא

מינימום.״
 הוא שאותו דיין, שמשה לו מזכירה אני

 עצמאית רשימה להקים עומד מעריץ,
 לאבו־חצירא קולו, את יתן למי ושואלת

 ״אני בעיות. אין רונן לאלי לדיין. או
 לי יש ביחד. ללכת להם להציע עומד

ישיבתם מתקופת שעוד יודע ואני השפעה,

 ביחד זה. את זה אוהבים הם בממשלה
 אין מנדטים. 15 איזה להכניס יכולים הם

 זה.״ את להם אסדר אני בעייה,
 של הרבים תצלומיו על מצביעה כשאני
 מיפלגת־העבודה, מנהיג בחברת המיסעדן
̂  עם יהיה ומה :אותו ושואלת פרם, שימעון

 אותו, אוהב ״אני :להשיב ממהר הוא פרס,
 במאבק האחרונה, בוועידה הרבה לו עזרתי

 שיכנעתי רבץ. יצחק לבין בינו שהתנהל
 בשבילו.״ להצביע צירים
 ב־ תומך הוא בו. כל ויד בכל ידו

 מהליכוד גם אך ובפרס בדיין אבו־חצירא,
ממנו מבקשת כשאני ידו. מושך אינו


