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של תקופה בינינו היתה טוב,
 אבל לדרכו, הלך אחד כל ניתוק,

 קשרים היו תמיד המישפחה עם
ש וביקש אלי יפנה הוא הדוקים.

 התניתי ואני בבחירות לו אעזור
 עם רשמית בפגישה רק זה את

 ובך בורג המר, — המפד״ל ראשי
מאיר.
אשכנזים. הם •
 אמרתי אשכנזיות. המפלגות כל

מנ 12 בשבילו אגייס שאני לבורג
 בליל האמין. ולא צחק והוא דטים,

נביא״. ״אתה לי אמר הבחירות  עם נפגשת מה כשכיל •
האשכנזים. שלושת
 יהיו שאם הבטחה מהם קיבלתי

 לצפון־אפריקאים יהיה מנדטים 12
אבו־חצירא. אהרן יהיה וזה שר

 של למינויו ;רמת אתה •
?־ אכו־חצירא

 קיבלו כשהמפד״ל אני! ורק אני,
 המינוי את לטרפד ניסו מנדטים 12

 בעל־ ניתנה שלהם שההבטחה בגלל
פה.

? עשית מה +
השיכנוע. בשיטת פעלתי

איזו? •
אמרתי צפון־אפריקאי. שיכנוע

מיס ממנו רוצה מה אז •
איקס? טר

 הוא כלום, ממנו רוצה לא הוא
מגוטליב. רוצה

 ״הפילגש
גוטליב״ של ^
 של שהפילגש יודעת לא ת

 מיסטר של אחותו היא גוטליב
 להתנקם רוצה איקס ומיסטר איקס

 אותך, שואל אני בכלל, בגוטליב.
 הוא ספרדי היה גוטליב מיסטר אם
 מיסטר עירייה! ראש נשאר היה
 זמירוביץ, מקודם זמיר, ומיסטר בך
להתפטר. ממנו מבקשים מזמן היו

 למנות עמד אכו־חצירא •
 — כו וחזר ביועץ אותך
? מדוע
ש בגלל זה לי, שאמר מה לפי
 היתה דאמיה. גשר סיפור לו נודע

 יועץ למנות רצה לא והוא הרשעה
קי ולא הבנתי לא הרשעה. בעל

 היה אם לי, תאמיני זה. את בלתי
 היתה ליפל בעיית אותי, ממנה

 לשר שמונה ביום מזמן. נפתרת
ליפל. את לזרוק לו אמרתי  יבול לשר־הדתות יועץ •

? כמוך דתי, שאינו מי להיות

אכו־חצירא עם רונן
ליפל״ את לזרוק לו ״הצעתי

 יהיה לא אבו״חצירא שאם להם
שר. יהיה לא בורג מר גם שר ן איד •

 הצפון־אפרי־ שכל כך על־ידי
 פנקסי־ את למפד״ל יחזירו קאים
 לראות רוצה אני ואז שלהם החבר

 45 לדעתי במפד״ל. יישאר מה
 הם המפד״ל של מהקולות אחוז

ספרדיים. קולות
 אבו־חצי- אם יקרה מה •
זכאי? יצא לא רא

 שהוא שלמה באמונה אומר אני
 יודע הייתי ישר היה לא אם ישר.

 את הבחירות. בזמן עוד כך על
 לעשות אפשר כסף כמה יודעת
 ישרהו לא בדרך בחירות בזמן

לו. לא בכסף נגע לא שלו בחיים

מדיני. יועץ
 ליועץ זקוק שר־הדתות •

? מה כשביל מדיני,
 שר־דתות במדיניות. מבין אני
 כל עם קשרים לו שיהיו צריך

ש בעולם דת ואין בעולם הדתות
אותה. מבין לא אני

 לא סיסעדה בעל איך •
ל יועץ לשמש יכול כשרה

דתי? שר
 של בפתיחה היה המר זבולון
 הישגתי זה ולכבוד שלי המיסעדה

 שצעירי קיוויתי כי תעודת־כשרות,
 גם אצלי. לאכול יבואו המפד״ל

 בך וגם בפתיחה היה אבדחצירא
מאיר.
קשה לי שידוע כמה עד •
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