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הסרט * תשל״ח הטוב וזסרט
 ה־ ״שנת לתשל״ח לקרוא פשר ^
>  שפתי־הקולנדע אחרי הגדולה״, ושביחד, י

 למשך בתחילתה, עוד שעריהם את נעלו
 ה־ המייסים על במחאה שבועות, שלושה
 המקומ־ לרשויות משלמים שהם וגבוהים

 הכנסת מטעם הוקמה ועדת־חקירה יות:
 והוועדה לאשורו, המצב את לברר כדי
 בכי־ הקחלנוע בתי של שמצבם קבעה, !אכן
 ניכרת הפחתה על המליצה גם היא רע.

 לפצות מישרד־הפנים על והטילה במיסים,
 בהסג־ ההפסד על המקומיות הרשויות ואת
 ומה השנה, בהתחלת היה זוה ממס• סד.

ך □סופה
 מסרב להט, שלמה תלחאביב, ראש־ד,ע*ר

 ש' משום ולא הוועדה, המלצות את לקבל
 אלא בתייהקולנוע, בעלי את שונא ההא

 את אי־פעם יקבל כי מאמין, שאינו משום
 מ־ ממנו, הנדרשת המס להנחת התמורה

 וירושלים חיפה כלשהו. ממשלתי ׳גדרם
 ל' שטוב מה האומרות: הצד, מן ניצבות
 זועמים בתי־הקולנוע לנו. גם טוב צ'יצ׳,

 בתל״אביב, הסינמטק מן סרטים ומונעים
 ״יבית־קול- הוא הסינמטק שלדעתם, משום

 ? העניין מפל סובל ומי העירייה״. של נוע
 אבל הטוב. הקולנוע של הצרכן כרגיל,

חדש. כל אין הרי בזה
נוסף: בכינוי גם לזכות יכולה תשל״ח

ן ק ח : ש ה נ ש ה
אס. ברונו

האוזר״ קאשפר של ״המיסרנורין

ת י נ ק ח : ש ה ג ש  ה
פונדה ג׳יין

הגיתה״ ״השיבה ״ג׳וליה״,

שבחו אחרי ביותר״. הלוהט הקיץ ״שגת
 הכל כי לקולנוע, איש הלך לא יוני דש
בטלווי ורנסגפרינק קמסם בלהקות צפו
 שי- ושברו ואוגוסט יולי חודשי באו זיה,
 הרבה כל־בך הוצגו מתי לזכור קשה יאים.

ו בתל־אביב, אחת ובעונה בעת ׳לחיטים
ב נזוגרבי. קולנוע מכולם לעשות הפליא

 שלושה הציג הוא ,האחרונות וחצי שנה
 ומזה — רוקי, נולד, כוכב :בילבד סרטים

ה המיובא הלהיט את חודשים ׳כשמונה
 אם לחצות. מעבר השיה, של ביותר גדול

 שרומן- לטענה כלשהו באישור צורך היה
 הגבירות, את גם ברישתו מפיל למשרתות

 ניצחת הוכחה מספק לחצות מעבר הרי
לכך.

 קרנו ירידת — תשל״ה של אחרת תופעה
 כל בקופה. לפחות האירופי, הקולנוע של

 ארצות־ תוצרת היו הגדולים הלהיטים
 מעבר המיובאים הסרטים ואחוז הברית,

ה על יותר עוד עלה האטלנטי לאוקיינוס
הרגיל. שיעור

 בכך להתגאות יכולה מצידה, הצנזורה,
 נעוריה, וחידשה מותניה. שינסה שהשנה
ל כדי בתנופה ויצאה מיספריה השחיזה

 העיברי העם מלב ותועבה״ ״טומאה סלק
 ממשי- והתועבה הטומאה קביעת הצדיק.

ש- מאחר כבעבר, שרירותית להיות סד.
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