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 עוסק הבידור אפילו האחרונים. בשבועות בחירות הבל
 להופיע צפיר וטוביה פאר מני התחילו ו' ביום בבחירות.
 נקרא אשר פוליטיות, דמויות של בערב״ראיונות ב״חמאם"
 חושב לא הוא אם פאר, מני את שאלתי בחירות״. ״שעשועי

 ירצה לא ושהוא הבחירות, מענייני לקהל נמאס שכבר
 כניסה כרטיס תמורת הערב, בשעות גם איתם להתעסק

ל״חמאם"!
 ושהוא הסוף, עד הזה בעניין מגורה שהקהל חושב אני להיפך.

 לעשות כדי הערב את ננצל אנחנו בו. להתעסק מאוד נהנה
 בסוף נדע הקהל לפי מני. ממני מיני מעין הקהל. בתוך מישאלים

בבחירות. יזכה מי הערב
 קהל עם מוקשים על לעלות מפחד לא אתה •

הסוף? עד המגורה
 בפעם הקשת. גווני מכל פוליטיות דמויות לשם מביא אני

 אחד שלאף כך ורובינשטיין. אולמרט שריד, מופיעים הראשונה
מקופח. שהוא הרגשה תהיה לא בקהל
 יהיה הבחירות יום ועד שמהיום חושב אתה •

 לבזבז כדי זמן הראשונה, מהשורה לפוליטיקאים
קטן? באולם איש 500 על אותו

 בכוס־יין יתקבל שיבוא מי כולם. את מזמינים אנחנו
 של החיקוי כשרונות על־ידי מיוצג יהיה יבוא, שלא מי ובשאלות.

 להניח, יש בפה. לו שם שליו שמאיר הטכסט ועל־ידי צפיר טוביה
 מיוצגים, להיות הולכים הם מי על־ידי ישמעו שאנשים שלאחר

בעצמם. לבוא יעדיפו פשוט
פוליטיקה? מלבד משהו שלכם בערב יהיה •

 בית״ר גם הרי בארץ? היום פוליטיקה מלבד משהו בכלל יש
פוליטי: הרכב זה ירושלים

לטלוויזיה. חוזר שאתה בעיתון קראתי •
בעיתון. קראתי אני גם
24

 יחסר הבחירות שביום מכך מודאגות מיפלגות הרבה
 לא בחו״ל. קיץ לחופשות הנוסעים האזרחים של קולם להם

 הם בוחריה שדוקא חושבת מיפלגה כל למה יודעת
 האם כהן, מיריי סוכנת״הנסיעות, את שאלתי הנוסעים.
 התייחסו לחו״ל, נסיעה כרטיס להם מכרה שהיא הנוסעים

ביולין 23ה־ לתאריך בכלל
 החל טיסה להם לסדר ביקשו אנשים מאוד הרבה כן. בהחלט

 מוקדם יותר לא ביקשו הם אז היה, אי־אפשר ואם ביולי 24מה־
 שיחזרו כך חופשותיהם, את תיכננו אחרים בערב. 23ה־ מאשר
ליום־הבחירות. עד ארצה
אנשים? הרבה זה כמה •
 שרוב להגיד יכולה בפירוש אני אבל בדיוק, אותם ספרתי לא

 גדולה מודעות כנראה יש ויבחרו. כאן יהיו דרכי, לחדל הנוסעים
לעניין. מאוד

 מה וברדיו. בטלוויזיה שביתה היתה רצופים שבועיים
 — כדי שעה, בכל משודרות לחדשות המכור עס״ישראל, עשה

 כנראה. בעיתונים, הסתפק לידיעות? צימאונו את להרוות
 יוד־ דב אחרונות", ״ידיעות מערכת ראש את שאלתי

השביתה. בזמן עלתה עיתונו תפוצת אם קובסקי,
 אחוז, 10וכ־ רגילים בימים 5* כמו משהו קלה. עליה היתה

מסוריה. השבויים חזרת ביום מזה, יותר קצת ואפילו
־השבוע?5םון עיתוני עם מה •

 מדפיסים אנחנו השבועון את כי די, להדפיס הספקנו לא במילא
השבוע. בתחילת כבר

 קשה לעיתון, מתרגלים אנשים שבאשר ידוע •
 _ שאותם חושב אתה אותו. ולקרוא להפסיק מאוד להם

השביתה? אחרי גם קוראיהם יישארו 5־ד—10־/״
 מצדי אחראי יהיה לא זה אבל יישארו, שהם מאוד מקווה אני

כך. על להתנבא


