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בכוח. להצטלם ורוצים הנדחפים לאירוע אחרים למוזמנים שייכות

 אלא היפהפייה, לעיר המשיכה מוקד
בה. המיוצרים היינות גם

 הנספחים כל התאחדו השבוע
 הזרות השגרירויות כל של הכלכליים

 עלו בתל־אביב, אמריקה בבית בארץ
למיסעדה הבניין, של האחרונה לקומה

איטליה. מתוצרת ביינות כובדו ושם \
-  פרמזן, גבינת גושי שני היו היינות ליד ף

 היה המוזמנים בין כמובן. איטלקית
 שלא שריר, אברהם שר־התיירות

 אשתו לעומתו מהיין, טיפה אף טעם
 שר־התיירות והגבינה. היין מן שטעמה

 15 ואחרי האיטלקי השגריר עם שוחח
 לגם לא הוא המקום. את עזב דקות
 יין שותה אותו יצלמו פן מחשש מהיין

 שוקעת שהמדינה בעוד מתוצרת״חוץ,
 שר של עוזרו אבל נוראית. באינפלציה

שתה. שני, נח והתעשיה, המיסחר

^ אייזנבוגית
אליטה. חרדי אייזנברג, שאול

המיובא. מהיין לגם שני, נח שיה,
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מאיטליה. מייבא שהוא מהיין

 שולחנות־ בין נערכה שישי ביום
 מסיבת הטלוויזיה ומצלמות העריכה
 נשא בלקין ניסן החברה בעל נשואין.

 עורכת• והיום לשעבר, תלמידתו את
 רועי. אל מאיה בחברה סרטים

 המיקצוע: טהרת על היו המוזמנים
 וכמובן ובימאים, סרטים עורכי צלמים,

שחקנים. גם
 המיטבח טהרת על היה התפריט

 ופשטידת חריפים סיגרים המרוקאי:
חריפה. ירקות

 השונים. לחדרים התפצלה המסיבה
 אוכל, חדר המתנה, וחדר ריקודים חדר

 הווילה התאוששות. חדר —וכמובן
 המסיבה וכל צילום בפנסי מוארת היתה

 חסר שהיה מה מהסרטים. כמו נראתה
 הזו הטלוויזיונית המסיבה להשלמת

 את תתעד טלוויזיה שמצלמת הוא
 לתשדיר־שירות אותו ותהפוך האירוע

 היה לא הצעיר הזוג אך בטלוויזיה.
 האורחים בעידוד אלא בתיעוד עסוק

__________ היין. מן ללגום

מנשה ציפי

הופכת כשהחתונה
שרות תשדיר

 חברת בעל בלקין, ניטן \ 1ךלץ
 מאיה ואשתו, טלמידה 111111
בחברתו. סרטים העורכת אל־רועי,
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בדרכים. לזהירות המטיף בתשדיר מככב דליק האורחות. מאחת אלא
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ויינגרטן. עם מולדת שיעור לילדים הטידרה את ביימה ליקה ויינגרטן.

 של הכת חברי בווילה ישבו עם
 שם יושבים היום מהראג׳י. הגורו

 תמונות במקום מאוד. יצירתית רה
 היום ישנם קטורת, וענני קדושים

טלווי־ ומצלמות חדרי־עריכה, לה
את מדינים החדרידז 11 רח ייייי^זד

 בטלוויזיה המופיעים תשדירי־השירות
 על בדרכים, זהירות על יום. בכל כמעט

 האזרחי המשמר על מישטרת־ישראל,
 בחברת נוצר זה כל התנועה. ויחידות

 הסרטה ציוד משכירה שגם טלמידיה,
עריכה. וציוד
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לארוע. באה שבהם הטייץ מיכנטי


