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 לא אני עכשיו עניין. מזה עושה
להתדאיין." מוכן

 פשנל הקפיד רבות שנים במשך
 הגשש הלהקה. של נכון ניהול על

 האחרון וחצי בעשור הוא החיוור
ב ביותר הטובה הלהקה רק לא

 ביותר. הוותיקה גם אלא ארץ,
בזהי שלו הלהקה את בנה פשנל
ל להרשות סירב הוא רבה. רות

 הלהקה, מופעי את לצלם טלוויזיה
 כמו מייוחדים, במיקריס מילבד

לח רצה לא פשנל הזמו. פסטיבל
ש חשיפה הלהקה, את מדי שוף

 להופעו־ הכרטיסים במכירת תפגע
הצי בעיני אותה ושת׳שחוק תיה,
מו אחר אמרגן כל במהירות. בור

 שתי בשביל ימינו יד את לתת כן
בטלוויזיה. שלו ללהקה דקות

יורדים
במחיר

כוד ף* שו לי רגי  שהגששים ה
 מעוניינים בכל־זאת ואמרגנם י—י!

 הבחירות. במערכת חלק לקחת
 ומייגע ארוך ומתן משא אחרי

 ביותר לרדת הגששים הסכימו
 הראשונה. מדרישתם אחוז 50מ״
 מיליון 9 רק לקבל הסכימו הם

 שהוא — זה סכום עבור לירות.
 — מס־ההכנסה לפני ברוטו, סכום

לכו להורות הגששים מוכנים היו
 שלהם, והשירים המערכונים תב

 מייו־ טקסטים לכתוב בנאי, יוסי
הלי של התעמולה לשידורי חדים
 הקטעים בימוי עבור לשלם כוד,

 בנאי, על־ידי שיעשו המייוחדים
למו מייוחדות תלבושות לרכוש

חזרות ולערוך הטלוויזיוניים פעים
 קפדנית הכנה שללא משום —

להופיע להם מאפשר אינו פשנל
 באולפן־הצילומים ולהתייצב —

שיידרש. זמן לב למשך

 התמודדות
בגין נגד

 ואנשיו גדות דעון
מ״ שיבעה רק לשלם

 ה בתוך שגורמים נראה דיות.
 בגששים להשקיע סירבו כוד

 שבאה התרומה קופת-הבחירות.
 מציד׳ו הנראה ככל זה, צורך
 בגובה היתד, אייזנברג, שאול

בילבד. לירות מיליון שיבער.
 כא פורסם שבעיתונים בעוד
 ש הרי התפוצץ, ומתן שהמשא

 התעמר שידורי של השני ליום
 השיז (את הקרוב הרביעי יום
 ביום פותח הליכוד של רים

 נמ עדיין בגין), מנחם שלישי
 1מוכ להיות כדי המשא־ומתן.

 יצליח -זאת בכל והוא במידה
 שיב בין יהיה לגששים תשלום
 כ כתב לירות, מיליון לתשעה

 שאוש הקטעים, את בנאי יוסי
 הלי□ של ועדת־ההסברה על־ידי

 ע| כבר ישד,׳גששים הטוענים יש
אלה. קטעים על חזרות כים

 1ומ המשא יצליח אמנם אם
 בחיר נאומי שבמקום סיכוי יש

 ישר של 1 מם׳ הלהקה תבדר
 ז הם הכל, אחרי הציבור. את

 להתמז היכולים במדינה חידים
בגין מנחם נגד הבידור בשטח

ינאי יוסי

אייזנכרג תורם
מיליון 7 רק

רוזנשטיין מתווך
בבוהמה חתן

דשא ומוכר בנאי כותב
מחיר בכל הכנות

 כמו הם ושייקה גברי ״מפולי ברר
לע מוכנים :האחרים האמנים כל

 כשהבעיה אחד, כל בשביל בוד
 שלא היה קשה המחיר. רק היא

שנזר השופכין □קיתונות ׳להיזכר
 שכמעט פיק, צביקה של לעברו קו

הס על חודשים כמה לפני וחתם
 פלאטו־ שמואל ח״כ עם דומה כם

שרון.

המתווך
המיסתורי

 מדיבריהם להבין היה שה ^
הגש של ואביהם אמרגן של ץ

 זשל דשא, (״פשנל״) אברהם שים,
 של גדות, גדעון הליכוד, דובר

 סיפר אחד כל היוזמה. היתד, מי
 שתיווך מיסתורי, קשר איש על
 ובין בגין מנחם של מיפלגתו בין

לדויד מים את ששרו השלושה

 בעיקר היו הלירות מיליון 20״
למס הסכימו שהגששים כך עבור

 פוליטי.״ באופן עצמם חר
ש הליכוד, של ועדת־ההסברה

 התייעצה בהצעה, לדון התכנסה
 עם גם הטוענים ויש שדים, עם

 השבוע הסביר עצמו. בגין מנחם
 הם שהגששים ספק ״אין גדות:

ו במדינה גדולים הכי הסטאריים
יו שהם טוב ראשון, במבט זה,

צרי היינו .אבל הליכוד. בעד פיעו
 אוכלו- עבור זה. את לבדוק כים

 אנחנו אליה מסויימת, סיית־מטרה
הגש שלנו, ההסברה את מכוונים

ש טובה הכי התעמולה הם שים
 אוכלו- עבור לנו. להיות יכולה

 האינטיליגנטית אחרת, סיית־מטרה
כבו יפעל שהדבר חששנו יותר,
 את אוהבים לא שהם לא מרנג.

 להשפיע עלול זה אבל הגשש,
 ההפוך.״ בכיוון עליהם

בסוגיה מעמיקים דיונים אחרי

כל שווה הליכוד עבור גששים
20 תעלה היא אם גם אגורה,
השניה: והמסקנה לירות, מיליון
על ׳כאלה סכומים להוציא אסור

כזו. הופעה

חוץ
מרק״ח

 על לדבר אוהב אינו שנל ^
•  מיפי ואין ״כימעט העיסקה. ״
 בעקיפין אלינו, פנתה שלא לגד,
 יופיע שהגשש כדי ישירות, או

בטל הבחירות בסירטי בשבילם
הגדו המיפלגות כל בעצם וויזיה.

 אני אלינו. פנו מרק״ח, חוץ לות,
 עיס־ נעשה לא אם יודע לא עוד
 עוד בינתיים מהן. אחת עם קר,
 יוצא היה אם עסק. שום יצא לא

הייתי לג׳ששים, טוב עסק מזה

 רק בחצאיות. לבושים כשהם המלך,
 הקשר, איש מיהו התגלה כאשר

ב שמו את שמרו מדוע התברר
 היה הקשר איש כמום. כה סוד

אדלר. ראובן הגרפיקאי
 הגראפיקאי הוא 37,־ד בן אדלר

 פשנל. של אישי וידיד הליכוד של
 היפהפיה לדוגמנית נשוי אדלר
 אשת־ של בתם רוזנ׳שטיין, רונית

 (״מל- מלכה המפורסמת, החברה
 עורך- ובעלה, רוזנשטיין בהלה״)

רוזנשטיין. אמנון הדין
 עו־ רק אינו רוזנשטיין אמנון
 ומפורסם. עשיר מצליח, רך־דיו

 הבכירים מהפעילים אחד גם הוא
 שבליכוד הליברלית המיפלגה של

 איש־העס־ של סודו מאנשי ואחד
 הליברלית, במיפלגה התומך קים,
 עליה, להשתלט מנסה הטוענים ויש

אייזנברג. שאול
 שהגששים מעוניין היה אייזנבירג

 בטלוויזיה, הליכוד עבור יופיעו
 אמנון פרקליטו, את שלח והוא

אמ זו. עיסקה לבצע רוזנשטיין,
 אדלר, ראובן שחתנו, ידע נון

 פשנל, של וידיד לבוהמה מקורב
העיסקה. את לסיים עליו ׳והטיל

 דמי-
בושה

^ ה של הראשונה דרישה י
לי מיליון 20 היתד, גששים 1 יי

 אסור הבחירות חוק פי על ידות.
מפור קטעים ׳לשדר לליכוד היה

שי הגששים. של וקיימים סמים
 בבחינת הוא קיימים קטעים דוד

הגש החוק. פי על האסור בידור
 ליוסי לפנות צריכים היו שים

 קטעים להם שיכתוב כדי בנאי,
 ה־ שידור לצרכי במייוחד חדשים,
בטלוויזיה. ׳תעמולה
 קטעים כמה כתיבת גם אולם
ב בוודאי שידברו חדשים, קצרים

 מנחם של ובשיבחו הליכוד שבח
 ענק סכום מצדיקים אינם בגין,
 בצחוק, השבוע הגיב פשנל כזה.

 הוא הגבוה הסכום יאם כשנשאל
ש מי גדות, גדעון ״דמי־בושה.״

הלי מטעם המשא־ומתן את ערך
אחרות: במילים זאת מנסח כוד,

 ביום כרעם נפלה ידיעה ^
 החיוור, הגשש אוהדי בהיר. י •

או מזעם. רתחו המערך, חסידי
הלי חסידי החיוור, הגשש הדי
 למיש- ׳נולדה כאילו חשו כוד,
הלי חסידי שלישיה. שלהם פחה
 שמגדיר כפי האיינטיליגנטים, כוד

 גדות, גירעון הליכוד, דובר אותם
ש ושמחו הרעיון, את אהבו לא

נכשל. הוא
שהג היתה, שפורסמה הידיעה

 עם ומתן במשא היה החיוור שש
תע בשידורי הופעה לשם הליכוד

בטל הליכוד של הבחירות מולת
ה התפוצץ הידיעה על־פי וויזיה.

תב שהגששים 'משום ומתן, משא
הצילו עבור לירות מיליון 20 עו

לש מוכן היה לא והליכוד מים,
גדול. כה סכום לם

 האימרה, את הזכירה הפרשה
 לפיה שיאו, ברנרד של הידועה

הת לפתע מחיר. יש אשד, לכל

גרות
פוליטי

הלי של מטז•,־ההסברה הגיע זו
רא שבמבט מסקנות, לשתי כוד
ה־ הופעת מנוגדות: נראות שון
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