
(משמאל) *רונה האחות אח נשא ל10 שחו הרופא |

 קריין של היפה אשתו1 ווד־כנר, דפנה חיפשה החוגגבהמון ידידים
 פה ״נמצאים לצידה. העומד כנר, דן בטלוויזיה .הרצף

אמרה. אותם,״ למצוא מצליחה לא אני אנשים מרוב אך מכירה, שאני אנשים הרבה כך כל

ת ח י פ ט הל
רפי אמר ורזיה,״

דורית, ואשתו גינת רפי כל־ברטק התזכניח מפיק זוללים
הטל־ אנשי את מחפש לא דווקא ״אני מיטפחת. שחבשה

המצלמה. לפני משתובבת עטרי יונה הזמרת־שחקנית למטה, בתמונה

טטו! נחט
 שלהם מירח־הדבש חוויות סיפרו תוק,

 כפול, דבש ירח היה ״זה אפריקה. בדרום
ענת. אמרה חודשיים,״ שם היינו

 ״מתי :שאלה עטרי יונה השחקנית־זמרת
בטלוויזיה?״ ישודר זה

 יודעת ״אני חוגגים. מהמון המה האולפן
 אך איתו, באתי בסביבה, נמצא ששייקה

 הזו,״ הצפיפות בתוך אותו למצוא קשה
הבדרן. אשת אופיר, לידיה אמרה
 שעוד נראה במקום והרעש התכונה לפי

 של בעיצומם נמצאת טלוויזיה תוכנית
 היתר. האחרונה השבת במוצאי אך צילומים,

 את חיתן הוא קול. של פרטית הפקה זו
 בשם יפהפיה לצעירה ,23ה־ בן שחר בנו

סלומון. ירדנה
 הרפואה לימודי את השנה שסיים שחר,

 סטודנט. כשהיה ירדנה את הכיר שלו,
 שלוש מוסמכת. אחות אז כבר היתד, היא

 לא וחתונתם בצוותא, הזוג מתגורר שנים
לאיש. כהפתעה באה

 המונה תימנית למישפחה בת ירדנה,
לעבו בנוסף עסוקה, ילדים, אחת־עשרה

 עומד שחר הסיעוד. מקצוע בלימוד דתה,
לצה״ל. להתגייס

 עוף רבע עם מחתונה להימנע ״רצינו
 לערוך החלטנו לכן אחרים, שנוהגים כפי

ה מנכ״ל הסביר באולפנים,״ כאן אותה
קול. איציק המאוחדים אולפנים

 אבידור־ שמואל הרב ערך החופה את
 ליל תוכנית את הקליט שבעבר הכהן,
 אלה. באולפנים השבוע, פרשת שלו, השבת

 לקבל יש שיר באיזה הקהל את הנחה הוא
הכלה. את לקבל יש שיר ובאיזה החתן, את

 לפתע בא סינדרלה, כמו הלילה, בחצות
ביו המפורסם בתשובה החוזר זוהר, אורי

בארץ. תר
 אמר לחתונה,״ שאבוא לאביך ״הבטחתי

 הצעיר, לזוג מתנה הביא אורי לאיציק.
 במקום שהה הוא תורה. חומשי חמישה
 הלילה. תוך אל ונעלם דקות, חמש בדיוק
גדו התרגשות עורר לאולפן, נכנם כאשר

 כולם בעבר. עימו שעבדו האמנים אצל לה
ידו. את ללחוץ רצו

 של ביותר המוצלחת ההפקה היתה ״זו
ה על תשודר לא שהיא חבל קול, איציק

 מעובדיו אחד הערב את סיכם הקטן,״ מסך
פז. שלמה המפיק קול, של

:■ אדר תחיה
 התרוצץ קול איציק הטלוויזיה פיק

ה המרכזי באולפן האנשים אלף בין ■}0
 ברמקול: הכריז פעם מדי בהרצליה. שוכן

לרקוד.״ בבקשה ״חבר׳ה,
 הניצבים בין עבר שילון יגאל הבמאי

 איש הרף. ללא וצילם בידו, מצלמה עם
ה פני את והאיר אחריו, הלך התאורה

מצולמים.
 לרקוד. חדל לא בונים שמואל הבמאי

 המפיק, פקודת את ברצינות לקח הוא
 כל בנות־זוג החליף מעניין שיהיה וכדי

הזמן.
ב ד,ירצה אבידור־הכהן שמואל הרב

 הרן, אריאנה אשתו, כאשר האולפן, פינת
ה מילה כל עם ומסכימה לצידו, עומדת
מפיו. יוצאת
 היה ציפורי, מרדכי ,שר-ד,ביטחון סגן
ממכריו. כמה עם אסטרטגית בשיחה עסוק

 במייוחד. עליז היה טופז דודו הבדרן
המנחה.״ לא אני שהערב ״טוב

 במשך בדק גינת, רפי כל־בו־טק, מפיק
המזון. ערימות את ארוכה שעה

 סיום על דנה אלמגור גילה השחקנית
 דויד הסרטים צלם עם האמנים שביתת

גורפינקל.
 :התעניינו חביבי מובר הכל להקת חברי

היום?״ בצבע מצולם ״זה
שר־ ענת ואשתו, שרים אלדד המלחין


