
 טופז 1ד1ד של מהצגתו קטע גנב המערך
התיקחה לשכונת להיכנס פוחד לוי ושייקה

 אין טופז דודו לבררן ■
 הנחירות ערב המערך. עם מזל

 פרשת עם הסתבך הקודמות
 אותו מאשימים ומאז הצ׳חצ׳חים

 את הרכיב לא שהמערך בכך
 נמצא שוב הוא עתה הממשלה.

ה המערך. אנשי עם בעימות
ה במישדרי צפה הוא שבוע

לג ונדהם המערך של תעמולה
משלי״ בנאי, גברי את לות

קטע מבצע החיוור הגשש שיית נ
 כבר טופז מופיע שבו היתולי, י

 שטופז הקטע רבים. חודשים
 פליטת החדש במופע בו מופיע

 המישפט על פארפרזה הוא פה
 ״חיים, לשוני: מטבע שהפך

 טופז אצל האורות." את תדליק
 בנינו הכלכלה ״את כך: נשמע זה
 בהתנחלויות, השקענו ׳,81ב״

 השקענו בישיבות, השקענו
 פחות לא — לבנון בווידיאו.

בנינו? השקענו? זה מה — חשוב!
 אני תראה, — שותף? אתה —

 אני אז הצבעתי! ליכוד? הצבעתי
 אור? קצת רוצים — שותף.

 את תדליק — מרידור בבקשה.
 משתררת ואז בבקשה.״ האורות
 הבחין טופז הבימה. על חשיבה
דברים, אותם כמעט אמר שבנאי

 מיהר אך להגיב, לא החליט הוא
 מתוכניתו. הקטע את להוציא

 המערכון את שם שילב הוא עתה
ט על  את שמוכר פירות, אלבר

הליכוד. של הרקובים הפירות

 טופז של הופעתו לפני ■
 בהיכל־ השבוע השלישי ביום

 למטה פנה הוא התרבות,
ם אמנים  ואנשי־רוח סופרי

 וביקש העבודה מיפלגת של
 חסותה את תיתן שהמיפלגה

 פריישטט, בקי לאירוע.
הסבירה המטה, על האחראית

 טופז בין שמערכת־היחסים י-
 רגישה מאוד היא והמיפלגה

בקשתה תיענה לא זו ומסיבה

 התעמולה סירטי צלמי ■
 עמלו המערך של בטלוויזיה

 את צילמו הם כאשר גם קשה
 ישראל ההסתדרות, מזכ״ל
התשדיר אשדוד. בנמל קיסר

 אך שבוע, לפני שודר כבר עצמו
 היה ידעה לא שהצופים מה

 שהם למצולמים התברר שכאשר
 של תעמולה בסרט יככבו

רבה. התמרמרות הובעה המערך,

 חמה בשתיה אותם כיבד
 להם דיווח פעם ומדי ובחטיפים,

 בפנים. שמתרחש מה על
 - ממלא־ ניגש בחדר־הדיונים

ועד־העובדים, יושב־ראש מקום

 צפיר הליכוד. בשביל לעבוד
 לליכוד, שיש הכסף ״כל לו: ענה

 יוכל לא אי־פעם, לו ושיהיה
 שאעשה זה לידי אותי להביא
הליכוד." למען משהו

 (״אבר- ואברהם תל־אביב, ראש״עירייתלהט שרטה
 של בידה נעזרו שר־התיירות, שריר, ש׳ה")

 בחוף״ לבימת״המכובדיח טיפסו הם כאשר ראש־העיריה מזכירת
הטיי של נוסף קטע פתיחת בטקס השתתפו הם תל״אביב. של ימה

 את השניים פתחו שנתיים לפני בדיוק בדולפינריום. שנושקת לת
 השתתף שהפעם היה הטקסים שני בין ההבדל הראשון. הקטע
 בן״מאיר. דב המערך, מטעם תל״אביב עיריית ראש סגן גם ונאם

זה. את זה משלימים הם הבדל. אין הטיילת קטעי שני בין אך

מ׳ת1<*זזדןת$א

 פעילי של ארצי לכינוס שעה של באיחור בא
החדשה. תנועתו של ועיירות״פיתוח שכונות

נכחו היעודה בשעה בסוף־השבוע. בתל־אביב במלון התקיים הכינוס
וייצמן עזו
 לכינוס ממהר שהוא הסביר וייצמן, בא אז איש. עשרה רק באולם

 הביע הוא בין־השאר פעילים. 30מ״ פחות לפני קצר, נאום ונשא בנהריה
משומשות. ולא חדשות מכוניות ירכשו הבאה בשנה שגם תיקוותו את

 למישרדי קיסר כשבא אחר-כך,
 קידמו בשביתה, שהיו המוכסים

בגין!" ״בגין! בקריאות: פניו את
 שר־ יצא כחודש לפני ■

 (״מישה״) משה הביטחון,
 בארצות־הברית. לביקור ארנס

 של הבחירות תעמולת צוות
 כדי צלמים, אחריו שיגר הליכוד
 הבחירות לתעמולת להנציח

 ארנם של הופעות הטלוויזיונית
 שם. היהודית הקהילה לפני

 הם כך, על במערך שמעו כאשר
 הכנה כל ללא לשגר מיהרו

 אבן אבא את מוקדמת
 מול להצטלם כדי לניו־יורק,

 לצורכי זה במקרה גס יהודים,
 של שביקורו מכיוון אך תעמולה.

 התקשה כראוי, הוכן לא אבן
 אבן את לצלם הצילום צוות

 בינתיים רב־משתתפים. בכינוס
 את המיפלגות שתי הקרינו לא

לים. מעבר נכבדיהם עלילות
 שדנו המשא־ומתן, צוותי ■

 עובדי שביתת לסיום בדרכים
 מ־ לשמוע קיוו חברת־החשמל
 מודעי, יצחק שר־האנרגיה,

 מסיור ארצה חוזר הוא מתי
 על דווח ברדיו בקולומביה.

 הגיב השכנה. בבוליוויה הפיכה
 חברת־ עובדי ועד יושב־ראש

 אוברקוביץ׳: יורם החשמל,
 מהר. כל־כך ישוב לא ״הוא

 מהומות עושה הוא בינתיים
בדרום־אמריקה."

 המכריע הדיון בערב ■
 לדעת רבים עיתונאים ביקשו

 הדובר הפגישה. תתקיים היכן
 הזמין רביב, אברי הנמרץ,
 ברחוב החברה במישרדי לחדרו

העיתו את בתל־אביב, החשמל
 לסקר כדי לשם שבאו נאים

הוא הדיונים. מהלך את מקרוב

 אותו. ופתח לחלון כהן אשר
 פנה הוא רחש. שמע הוא בחוץ

 עיתונאי פה ״היה לרביב: בבהלה
 הציץ רביב החלון." מאחורי
 שלוש היתה השעה בשעונו.

 מכתב ״חוץ בוקר. לפנות
 אין בחדרי, שנמצא גלי־צה״ל

 רביב אמר עיתונאי,״ שום כאן
 בעצמו הלך הוא ליתר־בטחון אך

 חברת־החשמל בחצר לבדוק.
 חודשים כמה כבר מתגוררת

 באחרונה שהמליטה כלבה
 שרק מצא רביב גורים. שלושה

 שב הוא בחצר. הסתובבה היא
 ״אני לכהן: ואמר לחדר־הדיונים

 עיתונאים שחושבים רבים מכיר
 הראשון אתה אבל לכלבים.
לעיתונאי." כלב שמחשיב

צ חברת־החשמל, מנכ״ל ■ י
 בחדרו ישב חופי, (״חקה״) חק

 המשא־ומתן של בריגעי-השיא
ב לתשובת־העובדים. והמתין

 פנה הוא המתח. ניכר אוויר
 פינחס ועוזרו, החברה למזכיר
 אותו: ושאל מיארה (״פיני״)

 כשהוא לבנים?" תביא לא ״למה
 מיארה לבנים. לגרעינים מתכוון

 לתחנה־המרכזית, רביב עם יצא
 הגרעינים את למצוא כדי

 את רביב הביע בדרך המבוקשים.
 עוד לפיצוחים רגיל שחופי דעתו

 בחוזרם בצבא. היותו מתקופת
 על שטחו הם המנכ״ל של לחדרו

 אחרי מרכולתם. את השולחן
 הראשון, הגרעץ את פיצח שחופי

 אני ״עכשיו לנוכחים: פנה הוא
 (חדר בוזנדל כמו מרגיש

פיצחנו." שם מילחמה),
 תעמולת־ שידור ערב ■

ה המפיק התקשר הבחירות
 לבררן״ יורמן סולו מוסיקאלי

לו והציע צפיר טוביה חקיין

 לשיר שסירב אחר זמר ■
 ששי הוא הליכוד של בג׳ינגל
 לליכוד, הסכימה שכן מי השת.

 הזמרת היא חבריה, לתדהמת
 של חברתו ארמוני, דפנה
חנוך. שלום

 שמאז מספר לוי, שייקח ■
 משתתף החיוור שהגשש

 המערך של בתעמולת־הבחירות
 רגליו את מדיר הוא בטלוויזיה,

 שבשכו־ ממיסערות־השיפודים
 בבילוי ומסתפק נת־התיקווה,

בתל־אביב. הטיילת לאורך
 חן שולה השחקנית ■

 על מזעם רותחים גבאי וששון
 איתו הקליטו הם ריבלין. ספי

 הלימודית בטלוויזיה תוכניות 14
 כעת, מישרד־התחבורה. במימון

 בשידורי־ השתתפותו בגלל
התוכ תשודרנה לא התעמולה

ניות.
 כאלה יש האמנים בין ■

 בונה הוא ריבלין. את ש״מבינים"
 וזקוק בנחלת־יהורה ענקית וילה

 שהוא שהתשלום מכיוון לכסף.
 לו, מספיק אינו מהליכוד יקבל

 סטריפטיז במועדון מופיע הוא
 בן■ אפי עם ביחד יפואי

נתנזון. ונתן ישראל
 של בפועל המנכ״ל ■

 ארנון אחרונות, ידיעות
 של הבכור בנו מוזם, (״נוני״)

 עמד מוזס, נוח הצהרון בעל
 בת- עפרון, למיכל להינשא

 בטקס חנוך, ליהי של דודתה
 שאליו אכדיה, במלון מפואר
 כל בכללם איש, 3000 הוזמנו
 שבדיוק אלא המדינה. צמרת

 מילחמת־ היתה החתונה ביום
 מוזס מישפחת בעיצומה. לבנון

הטקס את לבטל החליטה

244519 הזה העולם


