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 זמן מזה ידידיו יודעים זאת כבל, אנסקי אלפס של ידו
 עורך־ הוא הלימודית, בטלוויזיה עבד הוא שחקן, הוא רב.

כגלי־צה״ל. שדרן הוא סרטים,
 כם הוא אנסקי כי ראשייהליכוד גילו שעבר כשבוע

 גרם נחטף, וממש שהופיע הליכוד״, ״מבירת סיפרו סופר.
המדינה. לקברניטי רכות אי־נעימויות

 חברה על־ידי אנסקי של שירותיו נשכרו הבחירות ערב
של שידורי־התעמולה את שהפיקה סרטים, להפקת פרטית

 אנסקי עסק למישנהו אהד סרט־תעמולה עריבת כין הליכוד.
האי של אימרת־שפר וכל פנינה בד העלה שכהן כרשימות,

הבחירות. כמערכת שעסקו השונים שים
ראש־הממ־ נמצאים אנסקי שד רשימותיו קורבנות כין

 רכים ואישים וייצמן עזר שר־הכיטחון כגין, מנחם שדה
 הזה״ ״העולם מביא לציבור בשירות החדש. כמימשד נוספים

 שהם כפי אחרים, אישים עד שונים אישים שד דיעותיהם את
 את גם אנסקי ראיין ספרו בתיבת לצורר זה. כספר מופיעות

שריד. יוסי המעיד, ח״כ שד בדמותו הקונקורנציה,

זייצמן: עזר
 לטלוויזיה, מישדר־זזבחירות לצלמי •
 את תולש ״אני :אותו לצלם שסיימו אחר

 עוד זה את לעשות ממני שיבקש למי הביצים
הפעם.״

 ז׳ורבין (״זורסה״) אליעזר ׳על •
 לפירסום חוברת דחף, חבורת־הפירסום (מנחל

 לגד־ לאליעזר ״!תנו הליכוד): למען שעבדה
מנוע.״ ופלי ׳אוטו לכם ימכור והוא כור,
 (שר־ה־ (כיום מודעי יצחק. על •

 ראש- וערב־הבחירות אנרגיה־והתשתית,
 :בליכוד) הליברלים מטעם מטודההסברה
׳ליפסטיק.״ ״חבר־הכנסת

 :במטה־הבחירות שלו העוזרים על ••
״ליצנים.״

 היתד, ״ההסברה ז מודעי יצחק על •
 שלו המקום יותר אותו הדאיג כי לקוייה,

הבחי מערכת מאשר הליברלים ברשימת
רות.״
ערבים. ושונא לא ״אני :הערבים על י•

 שיחה זה את שונא, ׳אני •אחד ערבי רק
 של בנו וייצמן, לשאול (הכוונה בשאולי

 במיל׳חמת־ההת- בראשו קשה שנפצע עזר,
לפ עליו חושב איני דינאק, ופחייאת שה),

׳ניפגש.״ עוד — יחי הוא ואם עמים,
 שר- (כיום ארליך שימחה על •

 ברשימת 2 מס׳ ה,ביחידות וערב האוצר,
 (רמז השרון.״ ״חבצלת לכניסת): הליכוד

שרון.) בארילו ארליך של לימ״ל׳חמתו
(כ בן־אדישר אליהו הד״ר על י•
 וערב־ ראשיה,ממשלה, ;מישרד מנכ״ל יום

 מטעם הליכוד הסברת על הממונה הבחירות
הדוקטור.״ הכם, ״תלמיד :חרות)

 מאכם ח״ב: כיום מבידור, מנחם אל •
 למלא אדוני יואיל אולי הנכבד, סדוירובסקי

?״ מים פיו
שלאסי- אחרי הליכוד, מפעילי לאהד י•

בהן
!״בקן־נזזשים ״יד

 הופיעו בבנימינה ארליך שימחה של פה
 מאונן מעדיף ״אני מאזינים: שישה רק

 מתוסכל.״ זיין על עליז.
״¥011 ־־!ג? בהן לגאולה •
׳תו (את1111§מ מ! 3. 1'111מג£161־810111"!ב

סיופת־רעמים). בתוך נאד קעת
 רוזנפלד, שלום מעריב, לעודד •1

 על פתבית־התקפה פירסם שמעריב אחדי
׳או ותוקפים ״כשאחרים הליכוד: מודעות

 כוס מבשרנו, בשר אתם, אבל מילא, תנו,
 היה שזה בעת כנין, מנחם על ן# ז״ מכוסנו סוס) (כמו

 הוא גמור. בסדר בגין ״מר :בבייתיהחיולים
הלוואי שלו. מהמנוחה ונהנה בטוב מרגיש
עלי.״

שבכי האחרונה ״הפעם עצמו: על !•
 הדביר אותו זה לבכות, שרציתי או תי,

 מאז שלי. אבא של בהלווייה חותה בעצם,
 שבכיתי.״ זוכר לא אני

 של !תמונתו את המסך על כשראה •
 הכנסת: כייום-יושיב־ראש שמיר, יצחק

?״ פה עושה הוא ימה ויי, ״אוי
ליגבו־ ׳בהתייחסו שמיר, יצחק על

 לו יש שערות יבמה ״יתראו :העבותות תיו
 ׳בביצים.״ אצלי מאשר יותר שם,
 השידור את שראה אחרי עצמו, על י•

 ב־ שלו בווילה אותו ׳שהראה בטלוויזיה
ב יושב תשמעו, ״׳תשמעו, :רמת־השרון

 תראו במכולת. ׳תורים על ומדבר ישלו ווילה
 עם יחד לכנסת, חרץ הגאה, הישדאלי את

 (מנחם וסדורובסקי ארליך כמו סאבירעס
מבידור).״

•  בטלוויז־ הליכוד מקרייני׳ות אתת על י
 עולה הזאת ״השיקסיע :שפלן דליה יה,

 מיישיפחתי.״ קרע לעשות
 שהופיע סמדר, דודיק השחקן על !••

מילו לי ״;מזכיר :הליכוד מטעם בטלוויזיה
 סמל, אותו שעשיתי אצלנו, אחד אימניק

 מסתובב כזה דליוב לראות ׳מצחיק היה כי
 השרוול.״ על יאחד פס עם

ב בלום. יעזור ״לא הליכוד: על ן•
 יש רבים. כוכבים אין הליבוד של שמיים

 פנסים.״ וכמה וירח שמש
• בחימניד,ל ״אני :בגין ׳מנחם על ,
לאגד.״ שלו,שפך הרשימה שראש רות,

שריד: יוסי
 חלק לי ״היה מיפלגתו: ראשי על •

 וחלק מובסים חילק שרופים, יחליק חשודים,
נקובה.״ כוורת עוברי-בטל.

 ׳מערכת־הבחי- ״כל :אכן אבא על #
יחשוד.״ היד, הוא רות
 פרם לי ״הייה :פרס שמעון לע *

כש כוכב־טלוויזיה, ממש הרשימה. בראש
כש מטאמורפוזה, ואיזו ש׳ר־הביטחיון. היד,

ושלנו.״ בתשדירים הופיע

שמיר
'למערך ״מחנה !

 מגלה- ״הוא :ז׳ורכין אליעזר לע *
אלף־אלף.״ מוקשים

המר התועמלן (אז נכון יצחק על •
 המיועד): הנשוא וביום המערך, של כזי

יכול לא מציוייינת. בחידה היד, ונבון ״יצחק
 חשש, הוא ייוותר. להופיע אותו לשכנע תי

ש עובדת אך חשש, הוא ממה ייודע השד
בטלוויז בהופעות חלקו את להגדיל סירב
יה.״

בן־אלישר: אליהו

וייצמן
!״מעניינת לא ״ירושלים

דורבין: אליעזר
 כהן ״גאולה כהן: גאולה ח״ב על י•

 זה החינוך, שירת לתפקיד הליכוד מועמדת
 לקדינחשים.״ היד אית להכניס כמו

 ביד ״איזה :ארליך שימחה על +
אותו.״ משדר לא איני !זימן בוז

 :הלימוד של !מע׳רכת-הבחיריות על •
 הוא.בכלל בגין? בעניינים. ׳ואני עזר ״רק
מתערב.״ לא

מו מכל ״יותר : פרס שימעון על •
 בגין מנחם יצליח שנון תסריט איו דעה

 שיטחייותו ואת החלקלק פרצופו את לחשוף
פרס.״ שימעון של

אנסקי: אלבס
עוז (כיום גולדשטיין, אריה על •

 התעשייה-חמיסחר-והת- שר של האישי רו
 ׳הבחירות !וערב הורכיץ, יגאל יירות,

 ראו ״לא הליכוד): של ההסברה מטה דובר
 למינות צריך והיה אותו, שמעו ׳ולא איותו

למעשה.״ העבודה את שינהל ׳מישהו
 דמות ״הוא :ארליך שימחה יעל •

 אותו לדמיין אפשר ׳שבקושי וקטנה, אפורה
אפסי.״ האלקטוראלי כוחו כשר-האוצר.

 י׳ושב־ראש כיום שמיר, יצחק על •
 למערך טובה יותר מתנה לך ״אין :הכנסת

שמיר.״ ביצחק
 מוציאה ״חנופה. :וייצמן עזר על •
* מכליו.״ אותו

 פשוט ״הוא :ארליך שימחה על •1
 פה כשניסה הצילום. בשעת ׳מלחייך נמנע
 או בוז של ארשית פניו לבשו לחייך, ושים

 שעולה כעווית ניראה זד, לאחדים ליג׳לוג.
ממיחושי-קיבה.״

•  מר של ״צילום :בגין מנחם על .
 באותו העיניים שתי את רואים :שבו בגין,
נדיר.״ הוא גודל,

 לא מעולם ״דיין דיין: משה על •1
 אינם שליו הילדים אפילו אב. דמות יהיה

 אין זאת. ייודע יאחד ויכל יכאב, אותו ׳מקבלים
 ;הטה! מותר מה •אצלו, הגבול ימה לדעת
 את מגרה כזה אייש המיסגירת. איפה אסור,

 עשוי הוא מיחד אבא. לא הוא יאבל הד־מיץ,
 לאו״ למד, קנדי, ז׳אקלין עם להתחתן

 ״צילום החולה: בגין של מצבו על •1
 מצבו את המחיש הזה בהעולס שפורסם

מכל.״ יותר
■■■ - ■ , 1 9

סכידור
מים?״ פיו למלא אדוני יואי?ז ״אולי

בו.ץ: מנחם
 ניאות. שידי לי ״אומרים :עצמו על י•

 משהיו.״ בזה יש אולי ייודע, אינני
ה ״מישטר :כן־גוריון דויד על *
בן־גודיון." דויד של והגסטאפו דמים

ארליך: שימחה
 ח״ב כיום רכינוכיץ, יהושע על י•

 יתל- וראש־עיריית !שר-האוצר ולשעבר
 המור מעשה עשה להט ״שלמה אביב:
 עיריית לראשות בבחירות כשזכה למדינה

 ל־ רביינוביץ את עשר, הוא בכך תל־אביב.
 בממשלה.״ שר־האוציר

 שאני אומרת ״אשתי אשתו: על י•
רציני.״

ושיחקן.״ לא ״׳אני :עצמו על •1
מס אותי, להצחיק ״כדי :עצמו על י•
 ׳רביינוביץ.״ את לי ׳להביא פיק

 שלא בטלוויזיה בשידוד עצמו, על י•
 המיפלצת הוא ״אני :דביר של ׳בסופו הוקרן

עליו.״ לך מספר שהמערך

• ״׳ברו :הליכוד של קוחד,׳תעמולה על י
טאלי.״

 מ־ הוא ״האיש :בגין מנחם על !•
׳ומעלה.״ שיכמיו

חפץ: זאב
הממשל העיתונות לישכת מנהל (נינם

 של במטה־ההסברה רכז הבחירות ערב ; תית
הליכוד).

 מוסיקה שומע ״כשאיני עצמו: על •1
 הרדיו. את סוגר או מתרחק אני קלאסית,

 זה, ליד זה וואן־גוך רמבראנדט לי תשים
 מי ושל זד, ימי של לך להגיד יכול לא ואיני
 שינים עשר כלום. לי •אומרים לא ושניהם זה,
 חוש שום לי אין במוזיאון. חייתי לא

 לאסתטיקה. חוש שום יותר, נכון אסתטי,
 בשבילי לעץ. עץ בין להבחין מסוגל לא
 המכונה סרט אף בחיי ׳ראייתי לא עץ. זד,

 ברגמן של סרט אף ראיתי לא אמנותי.
 שמציגים הקטעים את •ראייתי פלי׳ני. או

 ׳אותי.״ הרתיע וזה ,בקרוב׳,
 היה שבד, בתקופה בגין מנחם על !•

 נראה לא בוודאי ״׳הוא :בביית-ההולים זד,
ו ט כמו עכשיו ר י  ר.״ א •ו א פ ן י

ונוטר, אכזר ״הואי :בגין מנחם על •1
עקרונותיו.״ לפי שלא פעלת אם




