
רבות? בה מעריצות שמפר; ל״טקסטיל מדוע

 ומסייע יעיל, תמיד הוא כי
המלתחה. בחידוש לטיפול

 החורף. למלתחת דואגת את למשל עכשיו
 לתקן! ניתן מה לחדש? אפשר מה
 מוסיפה מכפלות, מאריכה את

 — זה כל ולאחר קישוט, אביזרי
 ורענן חדש מראה לכל מעניקה את — כמובן
 שמפו״. ב״טקסטיל אחת מהירה כביסה בעזרת

 ולסריגים הצמר לאריגי מחזיר שמפו טקסטיל
 היום דאגי הצבעים. את ומרענן נעימה, רכות

 בבית. שמפו טקסטיל שיהיה
החורף. מלתחת בחידוש להתחיל תוכלי מתי

 נקה. ביח״ר ע״י מיוצר שמפו טקסטיל
בע״מ. נורית חב׳ :היחידים המפיצים
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במדינה
סחר־חזץ

האמברגו
השגי

 שאף מבלי בפאריס, פרצה השערורייה
 יקרא או ברדיו עליה ישמע מהצרפתים אחד

 הקולנוע מרכז שלו: הבוקר בעיתון עליה
 ה־ הסכמי כל את להקפיא החליט הצרפתי

 חדשה. להודעה עד ישראל עם קרפרודוקציה
 כזו, תהיה בכלל אם החדשה, וההודעה

 הסרטים מפיצי של הטוב ברצונם תלוייה
שיל ולא בצרפת סרטים שקנו הישראליים,

 הצרפתיים. למפיקים חובם את היום עד מו
ישל לא הגזירה. תבוטל החוב, את ישלמו

צרפת. עם קו־פרודוקציות תהיינה לא — מו
״כיהו שולל. מוליכים הישראלים

ל סרטים מוכר אני בושה. מלא אני די,
 במדינה רק העולם. ברחבי מדינות עשרות

מ גנבים יותר יש הארץ, כדור על אחת
 סרטים מפיץ היה לא !ישראל סרטים:
 בעיות לי היו שלא (כמעט) אחד ישראלי

 לבית־ עד הגעתי מהם כמה עם איתו.
צרפ מפיק של דבריו הם אלה המשפט...״

ב בישראל התומך ומכובד, ידוע יהודי תי,
 הוא גם אחר, מפיק צורות. ואחת אלף

מ השמועות עברו ״בתחילה מוסיף: יהודי,
ב הקולנוע אנשי ומרבית היות לאוזן. פה

 את לעורר רצינו לא יהודים. הם צרפת
המלוכ .הכביסה את להוציא הציבור, דעת
להס אפשרי בלתי זה היום החוצה. לכת׳
ה הסרטים קוני המרה: העובדה את תיר

 שולל, אותנו מוליכים ברובם, ישראליים,
מ הכנסותיהם על נכון לא דיווח מוסרים
כס מקפיאים להם, שמכרנו צרפתיים סרטים

■ ועוד...״ פים
שנים כמה לפני :מאלף אחת דוגמא

 בכל שהצליח הסרט את ישראלי מפיץ קנה
שרבורג. מטריות בישראל כולל העולם,

רכינדכיץ דליה
ילדים ארבעה חתונות, ארבע

 עצומה הצלחה של ארוכים שבועות אחרי
הישרא המפיץ דיווח וסביבתה, בתל־אביב

מ כשלון היה שהסרט הצרפתי למפיק לי
ה הכנסות. כל היו שלא קופתית, בחינה
 בה חקירה ערך התעצל, לא הצרפתי מפיק
כס הישראלי למפיץ הכניס שהסרט הוכח

 להיפתח העומד משפט התוצאה: רבים. פים
בקרוב.

הה לפני הקו־פרודוקציה. הקפאת
מר של מיוחד שליח לישראל נשלח חלטה,

 הוא,) גם (יהודי־צרפתי הצרפתי הקולנוע כז
נש לא השליחות ההדורים. את ליישר כדי
 נסיון, ותקופת אולטימטום ולאחר פרי אה

 ה־ על הצרפתי הקולנוע מרכז החליט
 בין שעבר בשבוע שהופץ החוזר אמבארגו.

 אומר הצרפתיים, והמפיצים המפיקים כל
כך: בערד

 על האחראים עם שיחות היו ״לנציגנו
 חילוקי־ את הסביר בהן הישראלי, הקולנוע
 בשטח המדינות שתי בין הקיימים הריעות
ה נקבעה אלה, שיחות בעקבות ההפצה.

הישר הקולנוע על הממונה יטפל בה דרך
 כל שלא לנו נראה ההדורים. ביישור אלי

אנו ולכן לידיעתנו הובאו הדיעות חילוקי

ה העולם22 1730 הז


