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 הובל שמר דן השחקן
אח־ המישטרה, לניידת

את הוציא שהוא טען האולפנים

 היו ״לא שלו. מאיר של מכוניתו מגלגלי האוויר
 דקות. חמש כעבור ושוחרר שמר אמר מעולם,״ דברים

ממעריצה. נשיקה מקבל גל דובי השחקן :משמאל

 )51 מעמוד (המשך
 פניהם כשעל מירקע־הטלוויזיה

 הקימו האמנים לאוזן. מאוזן חיוך
 ובידרו שרו שמעליה קטנה, במה
חיי הבאים לשווא. אך הקהל, את
לאולפן. ונכנסו בהתנצלות כו

 את מצאה אלמגור גילה
 השוהים פלטרס. להקת אנשי

להת כדי לאולפן שהגיעו בארץ,
 להם הסבירה היא בתוכנית. ארח

 ״אתם שובתים. המקומיים שהאמנים
 של איגוד זה מה היטב יודעים
 באמריקה. שלכם הכוח זה אמנים,

 תופיעו שלא מבקשים אנו לכן
ל רצו לא הפלטרס אך הערב.״
גי ולא בטלוויזיה, הופעה החמיץ

היש עמיתיהם עם סולידריות לו
ראלים.

פני שנערת־הזוהר נודע כאשר
ב להתראיין עומדת רוזנבלום נה

ש וביקשו אליה גם פנו תוכנית,
יקל ״זה טובה. בשעה תשתתף לא
 הסבירה שלי,״ ,האימאג את קל

לעשות יכולה לא ״אני פנינה.

הו היא אמנית.״ לא אני זאת.
בתוכנית• פיעה
 לא דובדבן להקת־הרוק גם

ו השובתים לדברי אוזן היטתה
 של התיסכול בתוכנית. השתתפה

 להם הפריע לא אך גאה, האמנים
הש הם תיזמורת. בנגינת לפתוח
 ה־ ניידת של במיקרופון תמשו

 אלבר־ חווה והזמרים מישטרה,
 לוי אושיק גאון, יהורם שטיין,

הב על זה אחר בזה עלו ואחרים
לשובתים. בקולם והנעימו מה

ב סגור עדיין היה שלו מאיר
 ולדבר לצאת חשש הוא אולפן.

 אף ומשום־כך האמנים, נציגי עם
המקומי. במיזנון ארוחה על ויתר

קי הוא בביתו. נותר פאר מני
הט באמצעות שוטף, דיווח בל

 ״זה במקום. המתרחש על לפון,
 הכריז שלו,״ מאיר של הסוף

 ״אנחנו ורשביאק, מיכאל השחקן
 עם ״גם !״עוד איתו נעבוד לא

 אמן ושום עניין סגרנו הפלטרם
הב־ איתם!״ יופיע לא ישראלי

ם ..לא ש 5 א
לשחקנים קול, יצחק

הרחבה,״ שערי את ״פתחתי גורליצקי. ואלי (מימין) האולפנים נזנכ״ל אמר
ההפ־ את האולפן. את לפתוח יכול לא אני ״■אך ׳אמר, עב־הכרס המאוחדים

עבאדי.״ שלמה של ביתו מול לעשות צריכים אתם גנה ורשביאק מיכאל השובתים
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 הסביר ילדים,״ מישחק לא זה ״שביתה האולפן. תוך אל
השובתים. חבריו רוח את לחזק בנסותו לקהל, אופיר שייקר!

 יומיים ואמנם, אלמגור. גילה טיחה
 הפלטרס להקת עמדה כך אחר

באש מלכת־המים בנשף להופיע
 גילעדי, מוטי האמנים אך קלון,
להו סירבו פאר ומני סקסטה להקת

 מן הוצאו הפלטרס עימם. פיע
 אמנים הופיעו ותחתם התוכנית

כתבת). (ראה אחרים
הסר החלה בערב 9.15 בשעה

 נשארו. האמנים טובה. שעה טת
ה את גדש הקהל לאולפן, מחוץ
תק ללא הוסרטה והתוכנית אולם,
לות.

 ב־ התוכנית את שהיגחה שלו,
 האולפן מן לצאת פחד קור־רוח,

 מיש- ליווי ללא ההסרטה בתום
ב מלווה יצא, כאשר אך טרתי.

 האמנים נראו לא שוטרים, שני
לפ תיכנן לא מהם איש בשטח.

 ״זה אופיר: שייקה אמר בו. גוע
ביש שילמדו עד זמן הרבה יקח
 לשבור הדבר פירוש מה ראל

"שביתה . . .
הס בהרצליה האמנים הפגנת

הטלווי ואנשי כלום, בלא תיימה
לפ נכונות עדיין גילו לא זיה
במשא־ומתן. תוח

■ אדר תחיה


