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 אינו בגין מנחם מדוע ■
 על עונה סרבול יהושע אוכל?

 יודע ״הוא בחותם: בטורו כך
 שהוא בדייסה יש מה בדיוק

בישלו׳
 רבין יצחק העבודה ח׳׳ב ■

 שזוף. הוא מדוע להסביר התבקש
 ״בימי מורכבת: היתה תשובתו

 שמונה לקחתי פגרת-הכנסת
 הרבה שיחקתי ימי־חופשה.

 לקחתי נכדי את ואפילו טניס,
 ואני ג׳ינג׳י אני עימי. לשחק

 הוא השיזוף צבע. לתפוס נוטה
שבי.״ ולג׳ינג׳י לטניס תודות

וירשו־ מרדכי רבץ. ■
 רמת־גן, עיריית וראש בסקי
 עמדו סלד, ישראל הד׳ר

 אריה העיתונאי אצל להתראיין
 פנורמה בימת על אבנרי

 המופע, שהתחיל לפני ברמת־גן.
 היופי בהשפעת הנוכחים דנו

ה של הפופולאריות על הגברי
 וירשובסקי, הזכר. פוליטיקאי

 עיריית לראשות שינוי מועמד
 ששלמה טען תל־אביב,
 בתל־ פופולארי להט (״צ׳יץ׳״)

 הסכים לא רבץ יופיו. בגלל אביב
 את כדוגמה והביא זו, להגדרה

 מנחם הפורש הממשלה ראש
הוא ״בגין אבנרי: ►הגיב בגין.

 הוועד- של האחרונה ישיבה
הו רשות־השידור של המנהל
 לקיים ההצעה להצבעה עלתה

המ לרשויות הבחירות ביום
 בחלק טלוויזיוני, מידגם קומיות

 ״אתם הבוחרים. מקלפיות
 לירות מיליון 56 לחסוך יכולים

 מכיוון — המידגם מחיר —
 את עתה כבר לכם לומר שאוכל

 הוועד חבר אמר תוצאותיו,״
 צחוקם לקול פאפו. אהרון

 ״אני פאפו: הוסיף הנוכחים של
 ינצח קולק שטרי חוזה

 ינצח גוראל אריה בירושלים,
 בתל״אביב. ינצח ולהט בחיפה

 אין המידגם את רק לא לדעתי,
 הבחירות את אלא לקיים, צורך

עצמן.״
 אנשי רצו הזדמנות באותה ■

לב מידגם לערוך הטלוויזיה
 פאפו העיר לכנסת. חירות

 יוסח רשות-השידור למנכ״ל
הטל ולמנהל לפיד (״טומי״)

 ״כדאי סער: טוביה וויזיה
הטל על גם מידגם שתעשו
 ״נעשה סער: העיר וויזיה.״
 פאפו.״ אהרון על גם מידגם

 מיכה הדתי עורך־הדץ התערב
 שהוא סער, בטוח, ״תהיה ינון:
 פאפו: ענה ומייד לזאת." מוכן

הקלפי מן חוץ תופתעו, ״אתם

ש מדוע מושות־השידוו ריווח ולדון 55 באנו אהחן וו
[אוו אריהו של ברשימה האחרון המקום על [אבקו ואיו

!

 על־ידי ישיבתו למקום מופנה 1|לוי משה
 ראש להם, (.צייץ") שלמה

 עיריית ראש על״ידי המלווה תל־אביב, עיריית
 עיריית (משמאל). אריאב מנחם עילית, נצרת

שהת לגליל, הצדעה בשם מופע אירגנה תל״אביב

 בא אורח־הבבוד, הרמסכ׳ל, התרבות. בהיכל קיים
 הוא ההפסקה לפני השישית. לשורה והובל למקום

 המקום, את ועזב שיחת־סלפון לו שיש הודעה קיבל
ההצ במיסגרת בתשואות. אותו מלווה כשהקהל

הערבית. לנצרת תל־אביב הצדיעה לא לגליל, דעה

גוינבלט מ״קל
 ניו״יורק, יליד גרינבלט, ביפו. דלת-משתתפים פעה
 חברתי ופסיכולוג באוהיו קונסרבטוריון בוגר הוא

שהופיעה הגיאז ברית להקת מייסד הוא במיקצועו.

 עם ניגן אחר־כך שנתיים. לפני עד סדיר באופן
 את ערך שנה לפני מדימונה. העבריים הכושים
 בהרכב מנגן הוא עתה אי. ברשת גיאז צלילי תוכנית

אז הנקרא חדש,  גם שיופיע האחר, מהצד ג
בקרוב. שיתקיים בעכו, אחר לתיאטרון בפסטיבל

 גם להסבירה. שאי־אפשר תופעה
 סיכם מצליחים.״ לא פסיכולוגים

 של אחיו פלד, הקצר הדיון את
 ״זה הפירסומאי: פלד, חיים ^

 תנאי אינו שהיופי מוכיח
פוליטית.״ להצלחה

 בסניף בפגישה סיפר, להט ■
הלי המיפלגה של תל-אביב

 לבחירות שברשימתו ברלית,
 נשים ארבע יש המוניציפליות

 במקומות מהן שתיים מועמדות,
 הקודמת ״בקאדנציה ריאליים.

 יש והיום דורון, שרה רק היתה
 ח״כ העיר צ׳יץ׳. הוסיף ארבע,״
 ״אם זייגר: (.זיגי״) יצחק.
 כזה, בקצב יימשך התהליך
 אחד מקום לשריין נצטרך
לגבר.״ לפחות

ב־ מידגם? לא או מידגם ■

 הטלוויזיה, שבבניץ המידגמי
 תמצאו הקלפיות שאר . בכל

עליי.״ חיוביות תוצאות
 יועץ ניסה דיון באותו ■

 לתת רוגל כקדימון המנכ״ל
 חשיבות לעניין דתית דוגמה

 להשליך צריך ״כאשר המידגם.
 של המיטען מן משהו לים

 בטלית מתחילים לא הספינה,
 דבריו. את רוגל פתח ובתפילין,״

 הטלית ״את ינון: מייד התערב
מה זרקתם מזמן כבר והתפילין
בשמם.״ תדבר אל אז טלוויזיה.

 ההחלטה התקבלה כאשר ■
 חתם ברשויות, מידגם לערוך
 תהיינה ״אם הדיון: את פאפו

 אתם היום, שחזיתי כפי התוצאות
 מיליון 56 לי חייבים תהיו

לירות!״

 אשל רשימת בהרכב המתח ■
 שמתמודד נאווי, אליהו של

 עיריית ראשות על נוספת פעם
 סביב דווקא היה באר־שבע,

 האחרון המקום ,42ה־ המקום
 למועצה, המועמדים ברשימת

 המועמד כבוד. של מקום שהוא
 את הנועל למקום הקודם

 רחמים, שאול היה הרשימה
 40 בעל היה שבעבר איש־עסקים

 הביטוח חברת ממניות אחוז
 תנועת חבר הוא רחמים סהר.

 בנאווי תומך אך החרות,
 התבקש הוא העירייה, לראשות
 משום האחרון, לרגע עד להמתין
 זה שבמקום בטוחים היו שהכל

 הד״ר אחד, חרות איש יוצב
 הליכוד מועמד אביבי, אהוד

 באר־שבע. עיריית לראשות
בקירייה הסיפריה מנהל אביבי,

 לפני הצטרף גרעיני, למחקר
 החרות. לתנועת וחצי חודש

 בסניף המריבות בעיקבות
 הוא המועמדות, על המקומי

 ברגע מחאה של התפטרות שקל
 בסופו בנאווי. ותמיכה האחרון,

 במקומו, אביבי נשאר דבר של
 של רשימתו את סגר ורחמים

באר״שבע. עיריית ראש

 הרשימות סגירת בליל ■
 ח״כ הצליח המקומיות לרשויות

 ראש שיטרית, מאיר חרות
להפחיד יבנה, המקומית המועצה

 בשעות בא הוא חבריו. את
 לפקיד המוקדמות אחר־הצהרים

 בבניין שישב מישרד־הפנים,
 רשימתו את לו ונתן המועצה,
 מהפקיד ביקש הוא המלאה.
 ויצא בואו, על בסוד שישמור
 וחבריו נקפו השעות מהבניין.

 החלו לרשימה שיטרית של
 נמצא לא הוא אותו. מחפשים

 השעה במישרדו. לא וגם בביתו
 כבר הסגירה שעת בערב. 9

 שעה רבע איננו. ושיטרית חלפה,
 כבר אנשיו כשכל הסגירה, אחרי

הופיע הוא אובדי־עצות, היו

5ו£1 ויושובסקי מרדכי
 למרות העיריה. לראשות שינוי כמועמד בו התומכים אביב,

 כשבידו וירשובסקי הופיע חתימות, 750 רק נדרשו החוק שעל״פי
 רבות, מחיקות יהיו שאם שחשש מפני כפולה, כמעט רשימה
 הימנית בידו קל ליקוי הסובל וירשובסקי, הרשימה. תיפסל
שיגרתי. לא באופן הרשימות את החזיק וברגלו,

240429 חזה העולם


