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נוישטיין: אריה

ת תעוד של הזהות .ב

הפרשה

 אפילו בקואליציה: משברים למנוע בדי יעשו לא הם מה
 זאת שלנו. מתעודות״הזהות הלאום את למחוק יסכימו
 מובן אינו אחד שאף דבר תאושר, ההצעה אם אומרת,

 הלאום: ליד כולנו אצל כתוב בינתיים במובן. להבטיח,
רוזי: או,מוסלמי', ,יהודי', ד  שהתעקשו מי מלבד כולנו, או,
נוישטיין. אריה במו מאוד.
 ליד כלום כתוב לא שלד בתעודת־הזהות •

הלאום?
 : הלאום, ליד אצלי להרחיק־לכת. הסכימו לא הם כך כרי עד לא.

כתום,בבירור".
אומרת? זאת מה •

 שנת כאמצע משהו תעודת־הזהות, הוצאת שמיום אומרת ואת
 מבררים הם דעתי, לפי שייך. אני לאוס לאיזה מבררים הס ,1965
הו. היינו זה אצלם אבל שייך, אני דת לאיזו
ד היה למה • זה? את לברר ציי

 לא שאני לדגו אמרתי נוצרי. שאני החליטו הס במישרד־הפנים
 הסברתי לא. זה שגם ואמרתי יהודי, אני אם שאלו בכלל. נוצת
 הם אז פעמים, הרבה פגשו לא כזה דבר דת. בלי בן־אדם שאני

 כתבו ולכן תעודת־זהות, בתוקף דרשתי אני אבל לברר. החליטו
בה,בבירור".

 הזד״ המשונה הלאום אי־־פעם לך הפריע האם •
בתעודת־הזהות? הרשום

בכלל? בזה מסתכל מי פיתאום! מה
ת? עשו לא הרבנים אשה, לשאת וכשרצית • צדו

 אשה, כשנשאתי הרבנים, של בשרותיהם השתמשתי לא אני
צרות. לעשות הכבור את להם נתתי לא גם וכך

 של שבתעודת-הזהות ההצעה על דעתך מה •
הלאום? יימחק כולנו

בסדר.
כסדר? רק •
 ספרים איזה ייפתחו לא הלאום מחיקת שעם לד מבטיח מי

 עבר להס יש רב איזה שבעיני מי את ירשמו שבהם שחורים,
לפסולי־החיתוף שעשו כמו מפוקפק,

ב? טו תר *וןיו תו םי שלך •י
 בץ מוחלטת הפרדה הוא האלה הבעיות לכל היחידי הפיתרון

המשיח? ימות על עכשיו שנדבר רוצה לא את אבל ומתנה. דת
שמי) (דניאלה

 בארץ, גינדי יגאל הקבלן במפתיע נחת השישי ביום
חודשים. כמה בת היעדרות אחרי

 ארצה, לשוב משה ואחיו יגאל פחדו הפירסומים, על־פי
 ומפחד שעשו, לעיסקות־הקרקעות בנוגע שייחקרו מפחד

 וטוענים זאת, מכחישים הם ההכנסה. מט־ שילטונות
 של מגורלו אותם שפקד ההלם מחמת ארצה, לשוב שנמנעו
 והתאבד החקירה בלחץ עמד ולא שנחקר אחיהם, אברהם

מזעזעת. בצורה - כושלים נסיונות כמה אחרי -
 האסון מאז מוחלטת שתיקה על שמרה גמדי מישפחת

לתיקשורת. לצאת בדעתם אין בעת וגם אותה, שפקד

עסקים
מדוע. האחים, אחד גינדי, קובי עורד״הדין את שאלתי

 שילמנו בחשיפה. עניין לנו שאין מישפחתית החלטה החלטנו
 כוויה מכך נכווינו בתיקשורת. החשיפה עבור מאוד יקר מחיר

פתוחים. עדיין והפצעים גדולה,
ש •  התיק־ נגד ספציפית טענה למישפחתכם י

לחשיפה? ערוכים הייתם לא שפשוט או שורת,
 מעדיפים אנחנו לכן אותנו. פינקו לא אמצעי־התיקשורת

בשקט. בעניינינו תחילה לטפל
שו — ״אנחנו״ • להגיע? עומד משה שגם פירו
עניינינו. את בשקט ונסדר ארצה, בקרוב יחזור משה גם כן,

התיקשורת? לפני להתייצב בדעתכם, יש, מתי •
שקט, של ארוכה לתקופה זקוקים אנחנו שבקרוב. לי נראה לא

 לא לעסקים, שמחוץ תשכחי אל המישפחתי. הפרופיל הורדת של
 פרטיות קצת לנו שמגיעה כך רב. זמן מזה מישפחתי באיחוד זכינו

ז״ל. אברהם על רב בעצב מהולה היא אם גם מישפחתית, ושימחה
ברק) (דפנה
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רגב: אבנר

י נ א ם ״ ר ם ש  - ע
לפרוש!״ ומוטה המרצת׳

 מרדכי אל ביותר הקרוב כאיש שנחשב מי רגב, אבנר
 מהממשלה, לפרוש בו שהאיץ האיש היה גור, (״מוטה")

 שמיר, יצחק של בממשלתו כשר לכהן יובל שלא בנימוק
 מקורבים עם גם התייעץ אומנם גור השב״ב. פרשת אחרי

 השאר, בין עוצבה, הסופית שהחלטתו ספק אין אן נוטפים,
רגב. של בהשפעתו
תר ממישרד־הבריאות, גור משפרש  של תואר על רגב וי
עימו. ופרש ״עוזר־שר"

השב״ב. פרשת על הדוח פרסום אחרי עימו שוחחתי
ש אתה איך • מאז? המלצתך לגבי כיום מרגי

 לפרוש מוטה שעל חשבתי לא לחלוטין! עצמי עם שלם אני
 לגביי שינה לא הדוח לכן אשם. אינו או אשם שמיר שיצחק מכיוון

 שהתרחש על שמיר ידע האם היה: אותנו שהטריד מה מאומה.
 חשבתי אני ולכן חמור, זה מיקרה בכל ידע? לא או אפו, תחת

בראשה. עומד שהוא בממשלה תחתיו לכהן למוטה שאסור
 במיעוט אתם כי נראה הדוח, פירסום אחרי כיום, •

וקטן. ההולך
 או במיעוט הוא אם מוטרד להיות צריך לא עימו, שהצדק מי
 יותר גם זה מאמין. שאתה במה יאמין שהרוב שכדאי ודאי ברוב.
נעים.

חרי  ניהלתם מהממשלה, גור של פרישתו •א
חרטה? או התלבטות של שיחות

 לרגע חשבנו ולא התחרטנו לא אבל כך, על שיחות ניהלנו
שטעינו.

הדוח? ואחרי •
 שאמרו: ומבטים מילים במיספר די ארוכות. על־כך שוחחנו לא
צדקנו! רואה? אתה

 מתחילתה חשבתי אני אבל מוטה, של בשמו לדבר רוצה לא ״אני
 שבה הדרך זאת כי — פירסומה לפני הרבה עוד — הפרשה של

 להניח יש למוטה, מאוד קרוב שהייתי מכיוון לנהוג. צריך
כך. על מצטער ואיני עליו, שהשפעתי

 שר־הבריאות. לישכת את עזבת אמונתך בגלל •
כיום? עושה אתה מה

 בבית- היהודי־ערבי המכון להנהלת נכנסתי אלה בימים בדיוק
 לדיונים בימה שישמש למכון־מחקר זה את להפוך מנסה אני ברל.

ברק) (דפנה הזה. הנושא על ולעימותים

״8וי ! ^£0
גינדי: קובי

שלא במישפחה ,החלטנו ,


