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 שעם וזה ״סודר
בצוות!״ ■שואל

 השלגים את האחרונים בשבועות סיים דיין אסי
 הוא אחר־בן חי. ישראל עם סירסו בעריבת הסופיים

 עושה שהוא גילה מאוד בו שהתעניין ומי מהעיר, נעלם
 אי־שם. צנחנים, ביחידת שלו המילואים שירות את
 פוסטרים בעיר הפיץ הוא מהמילואים חזר שהוא איו

 :הפוסטר של הראשי הכוכב שלו. לסרט מדהימים
ומעוות. מפותל קשור, גברי, אבר״מין

 שמשהו שהשתגעת, אומרים אנשים *אפי,
לך. קרה

לסרט. קשור נכון, כזה נורא לי נראה זה פתאום, מה
 שמסתבך בן־אדם אימפוטנט, בחבר־כנסת עוסק הסרט הרי
 וזה לסרט. מתאים הכי זה לי, תאמיני שלו. הזין עם

בצרות. ישראל שעם לזה סימבול
כצרות? לא ואתה •
 הפוסטר את רצו כל־כך לא הם המפיקים. עם כן,

מיוחד. לא רגיל, משהו רצו אנמיים, כאלה הם הזה.
ז מהומות ככר עוררת ס

 שעובד דתי אדם ברקי. באולפני הפוסטר את תלינו
לגזרים. אותו קרע שם

״הפוסטר? את תאשר הצנזורה •
שלא ברור לצנזורה. אותו שלחנו לא אפילו איפה,

יאשרו.
חוקי. לא עושה שאתה מה כך, אם •
חוקי. נורא דעתי לפי זה פלונטר עם זין
זה. את יפרסם לא אחד אף •
 את כשראיתי לי בא זה ציור. זה י אומרת זאת מה

 כזה מטוס בו שרואים נעימה, טיסה הסרט של הפוסטר
 היו זה על חתום היה לפשיץ אורי אם תגידי, מפותל.

שיחתום. מאורי אבקש אני אז טוב, ן! מפרסמים
לך? עושה זה מה •
משעשע. זה אירוטי, מלהיות רחוק בעיני זה
השחקנים? ובעיני •

שמתנגדים. שחקנים יש טוב,
מי? •

 נעים לא מבוגר, קצת איש הוא למשל, גולדבלט, חנן
 כשימחה מוכן, שהוא לי הודיע זאת, לעומת גפן, אייל לו.

העליון. בקצה להצטלם רבה
נכון? רציני, לא אתה •

 מסביר שהפוסטר חושב אני מאוד. רציני אני לא, לא,
זין. מיקרה פה לנו יש הסרט. את
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ה ז ך ה■ ו! ״ ס  נ
קוריוז!״ הכד

 חברת בעל הוא מהליכוד קופמן חיים חבר־הננסת
 מפרסמת האחרונים בימים ומשגשגת. פופולרית צעצועים
 על ארידור, יורם לשר״האוצר, מיברק״תודה החברה
הצעצועים. מחירי את שהוזיל
 אתי שזה הושב אתה קופמן, חכר־כנסת •

מודעה? כזו לפרסם מצידך
 הכל בסך זה צחוקן לעשות כבר אסור קרה, מה
 העסק כל הזה. בעסק שלטתי בדיוק לא ואני קוריוז

 שלו. הבעיה זו חוש־הומור לו שאין ומי היתולי, די היה
 :לי ואמר בכנסת אותי פגש הדר עמוס חבר־הכיסת הנה,

מאוד. חמוד זה חיים, שמע,
אחרת? לך אמר מחכרי־הכנסת מייטהד •

אחד. אף לא,
? דשר־האוצר •

 יצא כל־כד לא האלה, הדברים על איתו מדבר לא אני
האחרונים. בימים איתו להתראות לי

? אתי שזה חושם כאמת אתה •
המיברק, על חותמות היו קופמן סוכנויות אילו תראי,

 מוזכר לא שלי השם אבל יפה, כך כל לא לא זה אולי אז
כלל.

 חכרת כעל שאתה יודע ילד כל אכל •
הצעצועים.

 מודעת־תודה פירסמה המסחר לישכת גם הנה שמעי.
 עלי, צעקו אנשים בה. השתתפתי לא ואני לשר־האוצר,

 שהעם חושב אני ובכלל המסחר, לישכת חבר אני כי
שלו. חוש־ההומור את איבד הזה

חבר־הכנסת לד כשקוראים נעלב אתה •
לגו?

 פשוט יד לי שקורא שמי חושב אני נעלב. לא אני
 אני בי. מקנאים כולם מצליח. כך כל שאני לו כואב
ילדים. לחינוך תרמתי אני לישראל הלגו שבהחדרת חושב
עשירים. לילדי מישחק זה •
 מה ובכלל, ז עשירות בארץ מהמישפחות אחוז 70
 ונצואלה, ניו־זילנד, שאוסטרליה, יודעת את ן ממנו רוצים
ן המישחק על המיסים את בכלל הורידו איראן, גם ובזמנו

ו הכדורסל מנהל■ז
11שוניניסטיס! הם

 כדי אליחו, יד באיצטדיון המיגרס על עלו הן
 האיצטדיון נשים. בכדורסל הארץ אליפות על להתחרות

 זה, ככה אוהדת. לא אף אחד. אוהד לא אף ריק. היה
 בארץ, הנשים כדורסל את ברצינות לוקח לא אחד אף

 רמת״חן, דרום מכבי של הבנות קבוצת קפטן שרף, ונורית
מרוצה. לא אך עייפה מהמיגרש ירדה באליפות, שזכתה
 שאף מהעוכדה מתוסכלת לא את רונית, •
כארץ? נשים כדורסל על שם לא אהד

לעשות, מה אין אבל אחוז, במאה אתך מסכימה אני
זה. עם לחיות צריך הרבה. לשנות אפשר אי

? נשים נכחדת השנה אין למה •
 הכל זה גברים, מנהלים הכדורסל איגוד שאת מפני

שוביניזם. של עניין
 טוענים אותם, מאשימה שאת הגכרים, ס
מוכות. שחקניות שאין מפני ניטים נכחדת שאין

 רוצים הם טובותי! שחקניות אין זה מה שטויות!
 הגברים של הכדורסל מקבוצות יו׳ציאו אם להעליב!

? טובה נבחרת תהיה החיזוק שחקני את
מציעה? את מה אז •

 לאיזו נראה ואז מקצועיות שחקניות לנו גם שירכשו
נגיע. רמה

 וספסלי למיגרש עולה כשאת נעלכת את •
ריקים? האוהדים

 קהל, עם לשחק אחרת בהחלט זה אבל רגילה, כבר אני
 שהיה מהעובדה כשנהנינו האחרון, במישחק בזה ונוכחתי

 אין לגבי תראי, הגברים. של במישחק לחזות שבא קהל
 כדורסל אוהבת אני לא־קהל, קהל, גדול, כך כל הבדל
 בנות יש אבל הנשמה. כל את בזה משקיעה ואני

 בהחלט קהל לפני מופיעות שהן והעובדה שהעידוד
שלהם. המישחק יכולת את משפרים

ישי שרית


