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מנדעי: יצחקאילנית:ניצן: שלמה

 שהמעו־ו צריו ,,אני
סי־איי־איד׳ אין * יממן

 גן־קבה ווצה .,אני
נוסטלגיה!״ קצת עם

 בסימרוג״ם וחצים ״■ש
ים!״ ־ אנטי־ממשלתי

 גררה טובה" ב״שעה ניצן שלמה של האחרונה תוכניתו
 בעיני גיסא, מאידך רבים. אנשים מצד אדירים רעמי־צחוק

 יהודה ח׳ב חן. מצאה בל־כך לא היא אנשי־קואליציה כמה
 של בהופעותיו ולדון סדר״היום על להעלותה ביקש פרח
 של טענתו לפי הקואליציה. חברי על מלגלג הוא שבהן ניצן,
 מערכת־ לקידום מהמערך תשלום מקבל ניצן פרח,

שלהם. הבחירות
 של האשמותיו על ניצן שלמה של תגובתו את ביקשתי

פרח. ח״ב
 להבין, צריך פרח ח״ב אבל טוב. רעיון זה אותי? ממן שהמערך

 מהקואליציה. חברים על בדיחות לממן צריכה לא שהאופוזיציה
 כאלה. עיסקות לממן שמחים יהיו שבוודאי קואליציה חברי די יש

 יורם על ידיעה לממן ישמח בוודאי למשל, שוסטק אליעזר
 על טוב סיפור לממן ישמח לא ארידור — ולהיפך ארידור.
שוסטק?

 אריאל על טוב סיפור לממן ישמח חושב, אני ציפורי, מרדכי
 — בטלפון אותו לתפוש ואי־אפשר בחו״ל הוא אם אבל שרון,
 אפשר בחו״ל, במיקרה בורג גם אם בורג. יוסף אצל לנסות אפשר
לוי. לדויד לטלפן

 ישמח אחד כל י8בווד שם, גם הליברלים. עם מתחילה הצרה
 לקחת ממי הבעיה: מתחילה כאן אבל השני. על בדיחה איזה לממן

קודם?
ברצינות? לך שאענה רוצה את עכשיו בצחוק. היה זה
מאוד. רוצה •

 ע״י אלא האופוזיציה על־ירי ממומן לא שאני פרח לח״כ תגידי
כולנו. את שמממנים אלה מממנים סי־איי־אי ואת הסי־איי־אי.

 מצטרפת המיטעדות לעיסקי שפנו הזמרים רשימת אל
 בחורים שלושה עוד של בשותפות אילנית. הזמרת השבוע

 ״גן השם את שישא פאב, גן־קפה השבוע פותחת היא
 על מוותרת היא האם אילנית את שאלתי השיקמים".

מקור״פרנטה. עוד מחפשת שהיא או הזימרה
 שרתי. רק שנים 18 שרתי. רק תמיד שנה. 18 במיקצוע אני

 ניצול כדי תוך אחרת, תעסוקה גם לעצמו למצוא צריך אמן
הפירסום.

 מאשר פחות שרה את שהיום מפני זה האם •
פעם?
 10 עד משש ליותר כוח כבר לי אין פחות. שרה אני היום כן.

 וזה לעסקים, אכנס שאני מישהי לי ניבאה פעם בחודש. הופעות
בידיים. לי לגרד התחיל

ההזדמנות. וזאת יפה מקום מצאנו עכשיו
המקום? כניהול שלך התפקיד יהיה מה •
 לתת רוצה אני המקום. של ביחסי־הציבור בעיקר אעסוק אני
 אארגן — בתל־אביב קפה בית עוד לא ישראלי. ציביון למקום

זמרים. של הופעות בציבור, שירה ערבי
תשירי? את גם •
 להביא צריך בשבילי עצמי. את מלווה לא אני בפתיחה. רק לא.

ישירו. אחרים אז הזה. הבלגן וכל תיזמורת
 יהיה השיקמים״ ש,.גן רוצה את מקום לאיזה •

דומה?
 בשבתות הוריי עם הלכתי קטנה, כשהייתי זוכרת אני

 משהו אולי מיוחדת. מאוד ואווירה מוסיקה שם היתה לגינת־ים.
נוסטלגיה. קצת עם גן־קפה הזה. בסיגנון

 הישראליים היורדים בין צמח מינה שערכה הסקר
 ישראל לכנסת הבחירות נערכו שאילו הראה, בניו״יורק
 שהיה המערך, לעומת 60ב״* זוכה הליכוד היה בניו״יורק,

ב״^סג. זוכה
 זה האם כך, על דעתו מה מודעי יצחק השר את שאלתי

בושה! או לליכוד כבוד
 מעניין נשמע זה אבל בחו׳׳ל, הייתי כי הזה הסקר על ידעתי לא
מאוד.

 ** אדם של שמיקומו חושב לא אני לכבוד: או לבושה בקשר
בושה. או כבוד עם עניין להם יש ומחשבתו

היורדים. על בדיוק משתגעים שלא אנשים יש •
אבל משתגע. לא אני גם
 כשהיחס ,10 לעומת 60 של היחס על דעתך מה •

שווה? כמעט הוא בארץ והמערך הליכוד כין
חריגה. תופעה מאוד. מוזרה תופעה באמת זו

 שאנשים שככל זה, את מסביר אתה איך •
יותר? ימניים נעשים הם מהארץ רחוק יותר נמצאים

__ בארץ שהציבור מפני זה או־ץ־ישראל. אוהבי יותר נעשים הם
 שהישראלים בזמן אנטי־ממשלתיים, פסיכולוגיים ללחצים נתון

מזה. פטורים בחו״ל היושבים
 היושבים שאלה יותר סביר לך נראה לא •

 בשנה, פעמים שלוש למילואים הולכים לא בניו־יורק
 להם קל ולכן השוף, בהרי יושבים לא שלהם הבנים

קיצוניים? להיות יותר
זה. גם אולי כן,


