
פאר :י 1מ שעה ת.. טובה.״ התוכני
ולהנחות תה שבי 1 ה את ־ שבוו ו

״י שיכנע לא יהוום
יש שלא ספדי, משה והאדריכל בנבנישתי מירון בתוכנית, מרואיינים

 כבר בבטן אצלי בוערת ממילא ״תוכנית הצליח. לא הוא גם בה. תתפו
אוותר.״ ״לא בתוכנית, השתתפותו את בנבנישתי נימק שנים,״ שלוש

אמרה לא פנינה
 בלוויית באה רוזנבלום פנינה נערת־הזוהר בתוכנית. להשתתף לא

 כמה אווזה סירק אשר בר, קובי שלה, האישי הספר
פנינה. אמרה בסטייל,״ באה תמיד ״אני ההסרטה. תחילת לפני דקות

 לאמנים אמר לעומתו קול חק
 ההפגנה את אבל צודקים, שהם
 מול לעשות צריכים היו הזאת
העוב נגד ולא עבאדי, של ביתו
הטלוויזיה. של דים

הת גולדפינגר, התוכנית, מפיק
 נסוך כשחיוך שופע־ביטחון, הלך
 לבצע עבודה לי ״יש פניו. על

 לבצעה. עומד ״ואני אמר, היום,״
 לעבוד, רוצה לא פאר מני אם
הייתי לו שלו. מאיר את לי יש

להנחות אלמגור לגילה עתה מציע
 היא קטן, מסך — גדול מסך את

 הזו השביתה את שוברת היתד,
אלי!״ ורצה

לע הצליח ולא שניסה אחרי
 הורה בשער, האמנים את צור

ההס את מיד להפסיק גולדפינגר
יצ מהאמנים שמישהו ברגע רטה
הצ האיום לאולפן. להסתנן ליח
 בשבע .שמרו אנשי־הביטחון ליח.

לא המפגינים מן שאיש עיניים,

לעשות?״ אפשר ״מה
״קיבלתי רבינוביץ. נירה הזמרת בפני השוטר התנצל

 שלטים נשאו השובתים מהכביש.״ אותכם לסלק הוראה
 לאולפן. להיכנס ולא ברחבה להישאר לקהל שקראו
הקהל. להם נענה לא והשלטיס, בקשותיהם לסרות

 השובתים לאמנים לאולפן. ייכנס
 מילבד לעשותו, דבר נותר לא

ש קהל-הצופים, את לשכנע הנסיון
 להיכנס שלא בהסרטה, לחזות בא

לאולפן.

יר גאון, יהורם אלמגור, גילה
מכו כל עצרו ואחרים ארזי דנה
 נוסעיה בפני התחננו וממש נית,

 ״אנחנו שבאו. כלעומת שיחזרו
מיטב נקבצו כאן פה. אתכם נבדר

 איתנו!״ הישארו אנא, האמנים.
 שה־ אלא רבינוביץ. נירה ביקשה
 רצו שלא בצופים, התמלא אולפן
על להופיע ההזדמנות על לוותר
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שטוה בליווי המי
עם בהרצליה האולפן את שלו מאיר

 שובר עזב
 השביתה

ההסרטה. תום

 בו, יפגעו שהשובתים מפחד לבדו, לצאת חשש שלו
 לרעה. בו לפגוע חשב ולא לו המתין לא מהם איש אך

הסיום. לפני הרחבה את עזב השובתים האמנים רוב
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