
ת, רפי  הנושאים בחיות אונן ער מסבו התוכנית..כורבוטקיי, ומגיש שוו מכיק, גינ
 הוב הנוח ער בבח, והכירו נשנות ער רו, התננדויות ער עריו, איומים ער רתוננית,

ספורט וכשרו מיקצועי כדורגל כשופט כזמר, שלו הקריירה על התוכנית, של

 לא זה -טלוויזיה
 מקיימים לא דמוקרטיה.

 בסוף כ׳ מעונת, ישיבות
 זה להחליט. צויר מישהו
נכה״ זה אבל טוב, לא

 של תדמית ל׳ -יש
 על שמתזנל ושע

 באולפן, אנשים
 ענה קול עם
קילר 13דם

 שירים ל׳ ה? זמו, -הייתי
 נמיצעוי־הפיזמונים,

 לשווה הגעתי לא מעולם
 ל׳ היו לא הואשמה.

ובטלוויזיה״ בודו קשרים

 קווס עשיתי 16 -בגיל
 שופטי־כדווגל, של
 והייתי בהצטיינות ס״מח׳

 צעיר הב■ שופט־הנוווגל
באוץ־

 לקנות ניסה לא אחו -אף
 או נתב לקנות או אוחי,

 היה לא פעם או תחקיון.
 שידוד למנוע נסיו!

מתנות״ באמצעות

 נבנם כשאני -לפעמים,
 נכנסים אנשים לחנות,

 מצלמה ומחפשים ללחץ
 להם תסביר לו נסתות.
תחתונים״ לקנות שבאת

י !1101 0*11 '10
 כ- מדפים על הדירה, בקצה קטן, חדר ^

 קל- של שורות כמה מסודרות הים,
 הקלטות הן אלה ממוספרות. טות״וידיאו

 שהאחראי מאז הכולבוטק תוכניות כל של
 עורן מפיק, היום - גינת רפי הוא לתוכנית

ב הפופולאריות התוכניות אחת את ומגיש
הישראלית. בטלוויזיה יותר

 גני- בשכונת גינת, ורפי נאווה של הדירה
 כמו ראשון ממבט נראית בתל״אביב, צהלה
והפ הרהיטים כל במוסיאון. לדוגמה חדר

עתי חפצים של מרשים אוסף בסלון ריטים
 במי- למקום שנקלע דבר שום שם אין קים.
 בקפידה נבחר בסלון המוצב פריט כל - קרה
ל משוגע שהוא עצמו על מעיד רפי רבה.
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 שנים. כמה כבר זה אותו ומטפח הזה אוסף
 מכירה מודעות אחרי בחריצות עוקב הוא

הר רוב את הדברים. אחרי ורץ בעיתונים
וה בזול קנה הקירות שעל והתמונות היטים

במציאה. שיג
נשמ דקות, כמה לאורך שעה, חצי בכל

שעו מארבעה״חמישה שונים צילצולים עים
 הכניסה. והול הסלון ברחבי שמפוזרים נים
עתיקים. כמובן, השעונים, גם

מכי נאווה רכה, בכורסה שקוע יושב רפי
 בכלי-חרסי- הם גם המוגשים ואוכל, קפה נה
מיוחדים. נה

ו שיער כהת נאת״מראה, תימניה נאווה,
נאווה רפי. של השניה אשתו היא עיניים,

 והזוג, להריון, השמיני בחודש עכשיו נמצאת
 130 כבר שוקל רפי ביחד. משמין לדבריה,

 מן שלו באלבומי״התמונות בחיטוט קילו.
 רפי ההפתעה, למרבה למצוא, ניתן העבר,

 שרפי לומר וגבוה. שרירי רזה, - אחר גינת
 עליו לומר כמו כמעט זה רזה, פעם היה גינת

 כחולות. עיניים ובעל בלונדי היה הוא שפעם
עובדה. אבל

 השלישי ביום קבוע, באופן בשבוע, פעם
בירו הטלוויזיה לאולפן גינת עולה בבוקר,

המ כולבוטק. התוכנית את להקליט שלים
היום. אותו של בערב שודרת

הטל אולפן עומד כולבוטק צוות לרשות
בל שעתיים למשך שבמרתף,הבניין וויזיה

 מנהל־ צלמים, שלושה מצלמות, שלוש בד.
 מנצח שעליו בחדר־הבקרה, וצוות אולפן
התוכנית. בימאי אורגד, אריה

הי משומנת כולבוטק של האולפן מכונת
 יותר נכון אולי או - כיסאו על ישוב רפי טב.

במ בכיסא. מישקלו כובד בכל שקוע לומר:
 הכתב, עורי, בני יושב מולו עגול, שולחן רכז
שא המישדר במשך המציג אחר כתב כל או

שונים. לאנשים לות
 בידיעות־אחרונות עיתונאי רייכר, גידעון

באו מסתובב בכולבוטק, קבועה פינה ובעל
 את מצחיק הרף, ללא מדבר קפיץ, כמו לפן

דמעות. עד אנשי-הצוות
שנ- -עשר -עוד יד, מרים האולפן מנהל


