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ב ספי ן: לי רי

שאני ״הנתב׳
נוד!״ איש לי

 ש* אנשים, עשרות משתתפים הבחירות בתעמולת
 אחד אנשי-מיקצוע. אם בי פוליטיים אינם כביכול

 שבהם, הבולט לא אם בולטים, היותר המשתתפים
הליכוד. בשירות העובד ריבלין, ספי השחקן הוא

סא כתוכניות כעכר שהשתתפת מפני •
 שתיים׳׳ ו״ערוץ ראש״ ״ניקוי כמו טיריות
השמאל המאפיה שמכונה דמה אותך •שייכו

 האם הליכוד. כשירות עוכר אתה כיום נית.
כמחיר? למרכה ׳שירותיך את מוכר אתה

 איש אני כי הליכוד בשירות עובד אני לא! בהחלט
 שמאלנית מאפיה זאת מד׳ יודע לא בכלל ואני ליכוד.

 שמאל? זה הילל שלמה שמאל? זה מערך שמאל. או
שמאל? זה ארבלי־אלמוזלינו שושנה  לך■ קשה היה לא האם כאיש־הליכוד, •
 היה לא האם ץ שמאל אנשי עם כעבר לעכור
 שתיים״ ״ערוץ כתוכנית להשתתף לך קשה

? הממשלה ננד כקטע
 שתיים בערוץ אתם שעבדתי שהאנשים לך אמר מי

 להם. מאמין לא אני טוענים. הם כך שמאל? אנשי הם
 לצ׳ק נגע כשזה הנעלה? המטרה למען הופיעו הם

 לקטע ובקשר הקיצוני. הימין אנשי היו הם שלהם הפרטי
ההדל בעניין קטע היה זה הופעתי, שבו האנטי־ממשלתי

שהלא. ממשלה בכל הדלפות, נגד ואני פות  מהצופים שחצי כזה, הוא כארץ המצב •
אותך. שונאים וחצי אותך אוהבים בטלוויזיה

עצמי.־ עם ישר מרגיש אני נעשה? מה  הפוליטית שהמעורבות חושש לא אתה +
ץ שלך בפופולריות תפגע

 בנחלת־ שלי, אמא של למשק אחזור אני אז שתפגע,
 כל אעשה אני הפופולריות. אותי, מטריד לא זה יהודה.

 יהודית* מפלגה תהפוך רק״ח אם ללאומיות. שקשור דבר
ברק״ח. אהיה אני לאומית,  דמענו, לעכור המערך לך הציע אילו •

ץ ההצעה את סקכד היית האם
לא! היא תשובתי מיליון, 25 מציע היה אפילו

ץ הופעתך תמורת מקבל אתה כסף כמה •
הקודמות שבבחירות לך להגיד יכול רק אני ענייני. זה

 אי־אפשר, לי אמרו כסף. בכלל רוצה לא שאני אמרתי
 סמלי משהו לי ונתנו למגיש, תקציב עם תעריפון, יש
ברוטו. לירות 2013 —

 איתך שעבדו הכריך עם יחסיך האם •
מתע נפגעו שתיים״ וב״ערוץ ראש״ ב״ניקוי

ץ בה מעורב שאתה הבחירות מולת
 נפגעו שהם להיות יכול אחד. אף עם רבתי לא אני
דואגים. הכל בסך הם נגדם, בליבי דבר לי אין בגללי.

ס שדון: או טו־ א פל

על יודעת אני
עונות! אני מה
 כימ־ הפל שבה במדינה אבל לצחוק, יכולים אתם

יכו עוד פלאטו-שרון אני אפשרי: זה גם עט״אפשרי,
 ללא תחיה, שהיא מזה חוץ חברת-כנסת. להיות לה

 רציתי בעולם, ביותר חיפה הפרלמנט חברת ספק,
 היא מה לקראת בכלל יודעת היא אם אצלה לברר

משו ובעברית כבד צרפתי במיבטא הגברת, הולכת•
 שי־ הנראה ככל עשתה טובה, לא עדיין כי אם פרת,

 בן הקטן יואב בלשונה. מלהיכשל ונזהרה עורי־בית
 את איתו חגגו לחלוטין לו זרים איש 1500ש״ השלוש,

 הזדקקה גם והגברת פעם, מדי הפריע יום־הולדתו,
 כל על ענתה היא מזה, חוץ לעת. מעת למתורגמן
משופשפת: פוליטיקאית כמו השאלות כחוגי־כית? לאנשים אומרת את מה •

בשביל לעבוד מבטיחה רק אני כלום. מבטיחה לא אני
מכירה. שאני עניינים כמה ץ עניינים איזה •

 ברוכת־ ,סליחה מרובת־ילדים. ממישפחה באה אני
 בכל לבעלי לעזור מבטיחה אני כאלה. עניינים ילדים.

 על קרן הקמנו מבינה. את אשתו, אני עושה. שהוא מה
 לרוץ לזה. ועזרתי מירפאות־שיניים, פתחנו שלי, השם

 מחוץ־לארץ. לרופאים לדאוג העניינים. את לראות ללכת
 גדול ערב אירגנו קשישים, בהתנדבות. בארץ לעבוד
 מיזרונים. קנינו לא? זה, על שמעת התרבות, בהיכל
 פרי־ ראיתי מיטה. במקום ברזל על ישנים זקנים ראיתי
 ככה פריג׳ידר. קנינו קרטון. היה דלת שבמקום ג׳ידר
חלו ללא עקרת-כית, היית עכשיו עד •עובדים. אנחנו
 עקרת־ שכל חושבת את האם פוליטיים. מות
חברת־כנסת? דהיות יכולה כית

 יותר בדברים ולהתעניין הבית את לעזוב אפשר
 אטפל אני עכשיו. עד טוב, בבית טיפלתי אני חשובים.

כן. גם טוב בכנסת מא עונש וירצה יורשע, ובעלך והיה •
 תוכלי האם לכנסת, כמקומו תכנסי ואת סר,

נ השוס כך כל תפקיד עם להתמודד
 בבית־סוהר. יהיה שהוא חושבת לא אני כל קודם
יישב. לא והוא שלנו, במדינה צדק יש סוף־סוף
 חב־ של כישורים לך שיש חושכת את •

ץ רת־כנסת
 אני אנשים. עוד יש מומחים. צוות אנחנו לא? למה

 מה ראיתי מדברת. אני מה על יודעת אני עובדת, כבר
 לשבת שיכולה אשד, אני שנים. ארבע במשך עשה בעלי

 לפעמים כותבים עיתונאים זה? את צריכה אני מה בבית,
 חברות עם לרוץ במקום דבר. אין — טובים לא דברים
איתו. לעבוד מעדיפה אני לבלות,
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תמי על תחרות במדינת-ישראל השבוע נערכה אילו
 גבריאלוב מיקי המחונן המוסיקאי היה ויושר-לכ, מות

 גבריאלוב, של שירו הראשון. במקום ספק, ללא זוכה,
 במערכת כג׳ינגל משמש העולם״, את נשנה ואני ״אתה

:מיקי את שאלתי בטלוויזיה. ר״ץ של התעמולה
 את נשנה ואתה ״אני את מכרת האם #

הבחירות? תעסודת לצורך לר״ץ, העולם״
והסכמתי. רשותי את ביקש אקו״ס ? פתאום מה ? מכרתי

 עושה לא שאתה להגיד מתכוון אתה •
 של רגיל תעריף מקכל שאתה מהבחירות, כסף

? מאקו״ם •טיר על תמלוגים
 השיר להשמעת התעריפים את קובע אקו״ס כן,

לא? הולך, זה ככה בטלוויזיה.
 כשיר שמשתמשים מזה מרוצה אתה •
שלך?
שלי, בשיר ומשתמש משהו, לשנות מציע מישהו אם

 בכל בשיר להשתמש מהם למנוע אפשר אי שמח. אני
 האלה. בדברים מבין לא יודע, לא בעצם אני מיקרה.

 ר״ץ. זה מי מושג לי אין פוליטי. איש לא בכלל אני
 המצע מה מושג לי ואין האלה בדברים מתעניין לא אני
טובים. אנשים שהם מקווה אני ר״ץ. של

 מבקשת היתה התחיה תנועת אילו #
? מסכים היית כשיר, להשתמ׳ט ממך

 מה מושג לי אין כאלה. דברים אותי תשאלי אל
 אף טוב. יהיה שרק כולן, בעד אני רוצות. המפלגות

 אנושי, הוא השיר האלה. הדברים על חשבתי לא פעם
 המפד״ל אילו מה, יודעת את בעצם, שחשוב. מה וזה
מסכים. הייתי שלא חושב אני השיר את מבקשים היו


