
וטח חס את למנוע וי נו להוצליה באו אמני□ ווה עש
:׳נ כ ס ה שדו או להנחות ־ב ה- ת מאיו או □יו

ועח שעה
מפיקי־התוכנית. של עבודתם את

 נגנים, במאים, אמנים, 150נד
 למקום־ הגיעו ושחקנים זמרים

 באה ראשונה בהרצליה,. המיפגש
 לעבור כשביקשה אלברשטיין. חווה

האול של החשמלי לשער מבעד
 באו אחריה לה. ניתן לא פנים,
 6.00 היתה השעה האמנים. שאר

 להתחיל עמדה וההסרטה בערב
.9.15ב־

 קול, יצחק האולפנים, מנכ״ל
 האמנים את וראה לרחבה יצא

 הורה הוא לשער. מחוץ עומדים
להי אמן לכל לאפשר לשוערים

 האולפנים. של הפתוח לשטח כנס
האלה, האנשים של לצידם ״אני

 להישאר להם לתת יכול לא ואני
הסביר. בחוץ,״

 פה ״אין
חברי״ יחס

 מפיק גולדפינגר, אהרון □ ר
 לזד מהאולפן יצא טובה, ^״שעה

 רוצה לא ״אני בהתרחשויות. לצפות
ית אם בשטח. יסתובב מהם שאיש

 לבטל עלול אני להיכנס, להם נו
 האט־ אך איים. !״ההסרטה את
 לא התנגדותו. חרף נכנסו, נים

המ הענקית לרחבה אלא לאולפן,
באו למכוניות. מקום־חנייה שמשת

 מאיר המנחה נמצא כבר עת תה
 דלתות־ על־ידי מוגן באולפן, שלו

ברזל.
 אירגון־אמני- הודיע כאשר

 כי הטלוויזיה לאנשי ישראל
 השביתה את יפר לא פאר מני
 הוזעק התוכנית- את ינחה ולא

 מקומו. את למלא כדי שלו מאיר
 ״אני :שלו התנצל האולפן בתוך
 רשות־השידור. של הוראה מבצע
 והורו שובת, מני כי לי אמרו

 בסדר. זה מקומו. את למלא לי
 בצורה בטלפון, מני עם דיברתי

 שאני יודע והוא חברית, מאוד
 נראה הוא פקודה.״ ממלא רק

ב־ להסתגר והעדיף חייו רגוע,

 יצחק המשורר של בנו שלו, מאירהשביתה שונו
 לבקשות להיענות סירב הוא שלו.

 תפס הוא טובה. שעה התוכנית את להנחות לא ישראל, אמני איגוד נציגי
אמר. פקודות,״ ממלא ״אני התוכנית. את והנחה פאר מני מקום את

 רציני, עסק להיות הולך ה *
• / יימ זח זמן כמה יודע ומי /
 אל- גילה השחקנית אמרה שך,״
 טילפנה כאשר לעמיתיה, מגור

שע החמישי היום בבוקר אליהם
 ר,אמ- להפגנת להזמינם כדי בר,
בהרצ המאוחדים באולפנים נים

ליה.
 שאפשר משהו לא זה ״שביתה

 גור־ אילי השחקן אמר בו,״ לזלזל
כא רשות־השידור, לעובדי ליצקי

פאר שמני להודיעם, טילפן שר

 התוכנית את להנחות יוכל לא
בטלוויזיה. טובה שעה

 אקח בעיות. אין מיד, ״אבוא
הבטי בשש,״ שם ואהיה מונית

לגי אלברשטיין חווה הזמרת חה
לה.

הצ (אמ״י) אמני־ישראל אירגון
והט הקולנוע במאי לאיגוד טרף

 הנגנים, ולאיגוד העצמאיים לוויזיה
אנ רשות־השידור. נגד בשביתתם

 על להסתער החליטו אמ״י שי
ולסכל בהסרטה לחבל האולפנים,

ה,י|ך,|1 ) ל □ ל1 א ( הזמרת השמיעו □
!|1 \111 # | /1# אלברשטיין חווה י

״בואו :ידיים) מרים (בתמונה לוקוב דידי והשחקן

 הס !"לאולם תיכנסו אל !כאן איתנו להתבדר
להי שלא הצופים קהל את לשכנע ניסו
שביתתם. את לחזק כדי האולפן, תוך אל כנס

השוטוים □11 וינוח
 מזיזים אתם ״למה ישראל. אמני
:להם והסביר השוטרים את גורליצקי אילי
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גור־ י ,איל השחקן מנהל
איגוד מפעילי ליצקי,
שאל ?״ הצידה אנתנו
צודק.״ שלנו ״המאבק :

 אלמגור שגילה למרותהועילו □!לא,התחנן![
נוס את לשכנע ניסתה

 והתוכנית בצופים האולם התמלא לאולפן, יכנסו שלא המכונית עי
לשווא. אך גילה, אמרה שביתה,״ לשבור תעזרו ״אל תקלות. ללא צולמה

לרחבה. לצאת תחת אולפן,
 כי פאר, מני אמר זאת לעומת

 אליו. לטלפן כלל טרח לא שלו
 ואמרתי שלו אל טילפנתי ״אני

 את הורס עושה שהוא שמה לו,
 פד, אין שלנו. האישיים היחסים

 צריך היה לא הוא חברי. יחס שוס
 !״שעשה מה לעשות
הוו לסטאטיסטית דומה ״הוא
 שבו לרגע שנים הממתינה תיקה,

 ותינתן רגלה את הכוכבת תשבור
הב על לעלות חייה הזדמנות לה
 הראשי,״ התפקיד את ולשחק מה

 ז שביתה לשבור מעז הוא ״איך
 השובתים. הבמאים מן אחד אמר
 רטן בו!״ יתנקם וזה 'יום יבוא
בשטח. השחקנים אחד

ומ מתארגנים האמנים בעוד
הס שלטי־מחאה, ביניהם חלקים
 כשהבעת הטלווייזה, אנשי תובבו

הכי כולם פניהם. על משועשעת
 משותפות מעבודות כולם את רו

בעבר. שביצעו
 בטלוויזיה, מחלקת־הבידור ראש

 ונינוח. שקט נראה חסון, חנוך
 ואמר השחקנים בין הסתובב הוא
 לו: להקשיב מוכן שהיה מי לכל

 לס־ אבל צודקים, אתם ״תשמעו,
 כסף. אין עבאדי שלמה מנכ״ל

יצ־ !״לכם להוסיף מהיכן לו אין


