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 שקונמן הזהות׳ ..יא
שר־המישטרה!״ יהיה

ש שער ה א ו נ א  ו
הנובע!״ נוער הגנב

 חבר-הכג- שחל, משה השר חברים שבה יעדת־הפירוק.
 ראשי עם נפגשה אדרי, רפי וחבר־הכנסת ברעם עוזי סת

 הממשלה את לעזוב אותם לשכנע וניסתה הקטנות הסיעות
הבחירות. בהקדמת ולתמוך

 חברי־ אמרו הסיעות מן לחלק ענייניים. היו הנימוקים
כשא צרה, ממשלה להקים לליכוד לתת שאסור הוועדה

הסבירו אחר ולחלק שר־הביטחון, בה יהיה שרון ריאל

מיפלגות
שר־המישטרה. להיות קופמן לחיים לתת שאסור

 רפי חבר״הכנסת סיעת־המערך, ראש מיושב ביקשתי
קופמן. מחיים מפחדים הם מדוע לי שיסביר אדרי,

 נאמרו שבה השיחה באותה הייתי לא אני האמת, את לך אגיר
האלה. הדברים

 דד המיסלגות עם השיחות את ניהלת אתה אבל •
שונות!
 יהיה קופמן חיים כי נאמר שבה הפגישה, באותה אבל נכון.

הייתי. לא פגישה באותה שר־המישטרה,
נאמרו. הדברים אבל •

 שלא לך להגיד יכול לא אני אבל פגישה. באותה הייתי לא אני
אנטלר) (רונית הזה, הרבר את שאמרו שמעתי
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 מפחיד כל־כך בעצם מה - שר־המישטרה קופמן חיים
אדרי). רפי עם ראיון (ראה/י בזה!

המע מדוע קופמן חיים חבר-הכנסת עם לברר ביקשתי
ממנו. פוחד רך

 שהם יורעים המערך ראשי הכובע. בוער הגנב ראש שעל נראה
 ייצאו שהדברים מפחדים שהם פרשיות, הרבה בכל־כך מסובכים

לאור!
האי בעיסקה שנעלמו ובעמלות בלס, בפרשת מסובכים הם

 ועוד לפרס, קרובים הכי האנשים בה קשורים שהיו עיסקה ראנית,
הגרמנית הסוציאליסטית המיפלגה בין מלוכלכות פרשיות

מיפלגוה
 עשרות מוחזקים שפיגל דר העיתון לדיברי ומיפלגת־העבודה.

 עקיבא הוא החתימה ובעל בשווייץ, סודי בחשבון מרקים מיליוני
לוינסקי.

 חיים את יחליף קופמן חיים שאם אמיתי חשש להם יש בקיצור.
בשקט. ינוח לא מישהו של לב אז בר־לב,
שר? לתפקיד מועמד באמת ואתה •

 לא אני הממשלה. מן בורח שהמערך בינתיים רואה לא אני
 יותר יש המערך לראשי צרה. לממשלה שהולכים בינתיים רואה
 בונה לסולל הקניות, לאירגוני לתק״ם, כספים עם צרות מדי

 עוזבים לא והם שר־המישטרה לא אני זה שבשלב ולקופת־חוליס,
הממשלה. את

לעשות? בדעתד מה שר־המישטרה, תהיה ואם •
אנטלר) (רונית בשעתה. לבעיה דיה
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שפירא: אברהם
ן ,.אני ב עד■י ו ה  א
הרבנים!״ של ליבם

 בחישובים במיזנון״הכנסת הכל עסקו עת שלישי, ביום
והססגונית הגדולה דמותו הגיחה השונים, המיפלגתיים

מיפלגות
 כל אין כי הלעיזו הרעות הלשונות שפירא. אברהם הרב של

 ■יי פי ועל הבאה, לכנסת אגו״י ברשימת שייכלל בכך ייטחון
 הרב־ את שאלתי הפוליטית. בזירה בקרוב יפעל זו הנחה

מקורביו. בעזרת לי השיב והוא לתגובתו, ח״כ
הרבנים? בעיני הינד סר כי נכון זה האם •

 מגור, האדמו״ר את מייצג שאני שלמרות לב שימי חס־ולילה!
 הרבנים! של אהוב־ליבם אני שך. הרב(אליעזר) אצל בן־בית אני

אצלם. איתן כה שמעמדו נוסף חבר־כנסת שיש חושב אינני
 כהונתך סביב השמועות גם מבינה, אני כך, אם •

מבוססות. אינן הבאה בכנסת
 היו לאו. או בכך ארצה אם — בי תלוי הכל אומרת? זאת מה

 לקחו מהיכן מושג לי אין הבחירות. הקדמת בעד שאני שכתבו גם
ברק) (דפנה זאת! כל


