
 למעלה המדינה. גדולי של בחברתם רונן אליססגונית גלויה
,טולקובסקי, דן לשעבר, חיל־האוויר מפקד :מימין

 לשעבר, המישטרתי התובע וולפסון, תת־ניצב בקר; אהרון לשעבר, ההסתדרות ומזכיר
 בפרשת מעורב שהיה העסקים איש בתם, אמנון חיל־הים, מפקד אלמוג, זאב האלוף
גונית, ישראל (מיל.) האלוף טירור. לענייני ראש־הממשלה יועץ איתן, ורפי ידלין,

 האלוף העסקים, איש גרא, יגאל לשעבר. הים חיל מפקד בוצר, אברהם (מיל.) האלוף
 ראש־ של הצבאי יועצו פורן, (״פרוייקה״) אפריים ראשי, חימוש קצין דומי, חיים

 דיין, רות טמיר, (״אברשה״) אברהם האלוף המלונות, מנהל אודנץ, רב הממשלה,
 החינוו שר המר, וזבולון העבודה מיפלגת מנהיג פרס, שימעון דיין, משה של גרושתו

אלי. של הצבאי שירותו בתקופת החלו ואלופים המדינה אישי עס הקשרים והתרבות,

 למפלגה שלו המועמדים רשימת את שירכיב
 אבו- השר יקים, אם שיקים, העדתית
 של שמו את למנות ממהר הוא חצירא,

 ברביעי לוי דויד והבינוי השיכון שר
 יצחק המדינה נשיא אחרי... — ברשימה

 הספרדית הפדרציה ונשיא שר־הדתות נבון,
יש אזרח שאינו גאון, ניסים העולמית,

רונן. לאלי חשוב לא שזה אלא ראלי.
 לצורך ישראלי לאזרח גאון את יהפוך הוא

 איש הוא לוי שדויד העובדה גם העניין.
 משנה זה ״מה לו: מפריעה אינה הליכוד
 שהוא העיקר מפד״ל, מערך, ליכוד,

ספרדי.״ וי
 מעיר 1948ב־ לארץ עלה רונן אלי

שבמרוקו. מקנאס הולדתו
מספר. הוא בנתניה,״ במעברה ״היינו

 למדתי בג׳בלייה. לגור עברנו כך ״אחר
בבנק כשליח ועבדתי דתי בבית־ספר

 ילד־טוב־ הייתי אחד־העם. ברחוב המזרחי
 העיתון בשביל עבדתי כך אחר ירושלים.

 יומן אופניים. על שליח בתור הצופה,
 בב׳יח־ אושפיז, יונה אצל עבדתי מאוחר
 סוג לדרגה והגעתי למנועים, חרושת
 אותי.אהבת- אהבו ואשתו אושפיז אל״ף.

איכפתניק. כזה הייתי תמיד כי שיגעון,

גדולי כל______
ה המדינה בחתונ

ב ונפצעתי לצנחנים תנייםתי ,ך•
* עבר מוקש. על עלה כשהג׳יפ ניצנה 1 //

ב דיין, משה הרמטכ״ל בלישכת לשרת תי
 אלוף־מישנה הכספי היועץ של נהגו תור

 את היכרתי הרמטכ״ל בלישכת קשתי. ,משה
הלישכה. מזכירת שרייתה חנה, 'אשתי,

 גדולי כל באו שלנו שלחתונה כמובן
המדינה.״

 שלד הקשרים נוצרו ופך #
? אתם
 פשוט נהג כשהייתי התחיל זה כן,

 מאוד הם הזה. היום עד נמשך וזה בלישכה
 בן־ את להסיע צריך כשהיה אותי. חיבבו
 אני, ככה אותי. רק דרש הוא לסיני גוריון

 שאני אנשים על להתחבב תכונה לי יש
בקירבתם. מעוניין

צה׳׳ל? כאלופי מעוניין ואתה !•
 הבכירה הדרגה היא בצה״ל אלוף בעיני

 אצל גנרל. זה גנרל העולם. צבאות מכל
 הגנרלים כל ביקרו במרוקו שלי אבא

 שלי אבא דה-גול. הגנרל כולל הצרפתים,
 ליהודים כשר בשר של הראשי הספק היה

 וזה והאלג׳ירי, הצרפתי בצבא ששירתו
 תכונה שנקרא מה אבא, מבית לי נשאר
בעולם. חשובים אנשים להכיר

ב מישפחתך שם היה מה +
? מרוקו

אמסלם.
החלפת? למה #

עב לשמות להחליף אז ביקש בן־גוריון
 היום שהוא גיל, שלי, הבן כשנולד ריים.
 גיל לו לקרוא החלטתי בצה״ל, טנק מפקד
שמחות. שתי שיהיו רונן,

 שהשתחררת אחרי עשית מה #
? מצה״ל
 אל לטיולים. המסייר חברת את יסדתי

אוטו חמישה למכירת מיכרז הוציאה על
 טורם ויונייטד דן אגד, את ניצחתי בוסים.
במיכרז. וזכיתי
? עזרו + לו
ה ההצעה את הצעתי פרוטקציה. בלי
 מישרד־התוד !נגד נלחמתי ביותר. גבוהה
אוטובוסים. להפעיל לי לתת רצו שלא בורה,
הפסדת? #
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