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הצניעות כתו עד ניניהם התהוו שכאלה־ ״ח״ס גיבור

| ן וו וון | ן \ !1[  עזר של אשתו (מימין) וייצמן ראומה ן
חיים גיבורי למסיבת הביאה וייצמן, 111 1111 11111
נראית משמאל (במרכז). דיין רות הגרושה אחותה את שכאלה

 עמום התוכנית ובמאי מפיק של אשתו אביז־ר, תמר העיתונאית
 חלק שנטלו אלה כל הראשונה בפעם הוצגו במסיבה אטינגר.
עשר. שודרו ושמהן כה, עד שנעשו התוכניות 12 בהפקת

 היחיד האיש אולי שהוא הכהן, דודמנשק הנהן
 תוכניות בכל להופיע היה שיכול

 מגיבו־ אחד לכל קשור שהיה כיוון כה, עד ששודרו שכאלה חיים
פלגי. יואל לשעבר הצנחן של אשתו פלגי, פילים את מנשק ריהן,

 כמו פלגי. פילים של לחיה את הוא גסמרטו עזו
 עזר היה נמצא, הוא בו אחר מקום בכל

 המשותפת במסיבה המרכזי והציר החיה הרוס הפעם גם
שכאלה. חיים הטלוויזיה תוכניות גיבורי של לכבודם שנערכה

 אלוף לעברו קרא הצטלם!״ ״הצטלם!
 כמו ועליז שובב שהיה וייצמן, עזר (מיל.)

 הופיעו לא מזמן ״כבר חרות, בוועידת
 גורן הרב אבל בעיתונים!״ שלך תמונות

 רק להצטלם מוכן ״אני בקלות. מתמסר לא
 אוף־ לפירסום, לא הם שהצילומים בתנאי

תנאי. גורן היתנה דה־רקורד,״
 העיתונאי לו הבטיח בסדר,״ ״בסדר,

להפ אטינגר עמוס של שותפו הבר, איתן
למז רק יפורסמו ״התמונות התוכנית, קת

לגו שהבטיחו אחרי רק בעיתונות.״ כרת
 התנגד שהוא בעיתונות יפורסם כי רן

ההיס למען להצטלם הסכים הוא לפירסום,
והעיתונות. טוריה

ב המסיבות עונת את שחנכה המסיבה,
אור ביץ׳, גרנד החדש התל־אביבי מלון
 ביזמתם התוכניות חתני לכבוד בעצם גנה
 חשבונם ועל והבר, אטינגר המפיקים, של

אל שמואל רשות־השידור, מנכ״ל הפרטי.
הא לא למסיבה, הוא אף שהוזמן מוג,
חש על מביזבוז, מריחה לא שהחגיגה מין
היעד הפגין ולכן ציבורי, כסף איזה בון

תד ישעיהו הטלוויזיה, מנהל אבל רות.
 נאלץ באישיותו, האירוע את כיבד מור,

 שהוטחו העלבונות כל את בעצמו לספוג
 כך, לידי עד הגיע זה הטלוויזיה. כלפי

 עזר התחיל החתנים, את שבירך שבעת
שי שיתבלבל, בתקווה לו, להפריע וייצמן

 ביניים בקריאות בירכתו דברי את סע
אפ מהשיגרה! כבר ״צאו כמו קולניות

בטלוויזיה!״ כמו פה, למות שר
 מסביר וזה התבלבל. לא תדמור אבל

רגי לא הישראלית הטלוויזיה מדוע אולי
בנישו חלפה הערב יתרת לביקורת. שה

וב ונקניקיות, סנדביצ׳ים חיבוקים, קים,
 שכאלה, חיים תוכניות משתתפי של קינות

 למרות אותם, והכריחו אותם אנסו איך
האומה. לגיבורי להפוך רצונם,
 לעבר לשעבר, ח״כ הכהן, דוד צעק
 לא אחד אף אותי! ״דפקת אטינגר: עמוס
או סידרת שאתה כמו בחיים אותי סידר
להציע בכלל לו הפריע לא זה אבל תי!״
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 כל עם ביץ׳ גרנד במלון #11 ^11

 עם בשיחה נראה הוא כאן משפחתו.
אטינגר. עמוס התוכנית, של אביה

 נוסע, שאטינגר ״עכשיו מעמד: באותו
 בטלוויזיה, השטויות כל את רואה והקהל
 עוד האלה התוכניות את לשדר כדאי
לזה!״ מצפה הקהל פעם!

 מפיר- והבורחים אלוף־הצנועים בכתר
 ״כשבאנו גורן. שלמה הרב כמובן זכה סומת

 גילה בתוכנית,״ להשתתף אותו להזמין
אל עשרת ,קחו :הרב לנו ״אמר אטינגר,

אמר מהעניין.׳ אותי והוציאו לירות פים
 אלפים עשרת לדבר, מה על ,אין לו: נו

 בענווה, גורן סיפר סכום׳.״ לא זה לירות
 אותי • ראו שכולם היחיד ״אני :כהרגלו

 לי שאין מפני זה אותם. ראיתי לא ואני
 עצמי, את שראיתי אחרי אבל טלוויזיה.

 לא האחרים. את לראות חשק קיבלתי
 כל־ תוכנית לעשות שאפשר מאמין הייתי

לי אפשר איך שלי. מהחיים מרתקת כך
כל בצורה נושאים של כזה מכלול צור
 על-פי אומר אני וזה — אטרקטיבית בך

שקיבלתי.״ המכתבים מאות
האי את שוב קילקל וייצמן, עזר רק

בתוכ שהופענו שבזה מקווה ״אני דיליה:
 של הרמה להעלאת תרמנו האלה, ניות

 מנצל שעזר היה נדמה ואז הטלוויזיה.״
 הכרזת אולי פוליטית, להצהרה הבמה את

 שידון מישהו יהיה ״אם ירדן: על מילחמה
 אם — ירדן עם השלום בסעיפי פעם
 ועוד מאיר גברת או אבן מר זה יהיה
 — השלום לקראת אוברטורות שעשו כאלה

ה בחוזה אחד סעיף שיכניסו רוצה אני
 את לנו תשנו ואל טובה, עשו : שלום
מירדן!״ הטלוויזיה של התוכניות סדר

! וב־החובל ג .,
 שתשודר הבאה התוכנית של גיבורה שיהיה

ב נראה שכאלה חיים הסידרה במיסגרת
 פיליס של בעלה פלגי, יואל עם תמונה
האחרונה. התוכנית גיבורת שהיתה 'פלגי,

י ד


