
הגנובות הקסטות בעקבות
הפירא וקול הגיעה, הקאסטות ת ^
 עוסקת המישטרה בארצנו. נשמע טיות ט
 רואה, היא בלתי־שיגרתית. במשימה עתה

 במים השטן ואת עמוק גרון את בתפקיד,
 קרמר כמו גסים, פחות וסרטים ג׳ונס,

מצ יותר או הצבאים, צייד או קרמו נגד
 עונה. אינה חלפון גיבעת כמו חיקים,

 קאסטות להקרנת מכשיר על זאת כל
וידיאו.

 ישראל למישטרת זומנה זו יתרה עבודה
 על שערכה המפורסמת הפשיטה לאחר
 של והעתקה להשאלה מועדוני־הברים כמה

 על שהתפרשה החקירה בעיקבות קאסטות.
 בארצות־הברית, — ומלואה תבל פני

 לכל מעבר הסתבר — וישראל אנגליה
למכ קאסטות מתגלגלות בישראל כי ספק

 אם כי שנתפסו, 1400 אותן רק לא ביר:
 בחשבון לוקחים ואם אלפים. כמה עוד
 בתפיסה הושג הזה שהשלל העובדה, את

 במה אין שלישראל הרי בתל־אביב, אחת
 המשופשפת לפיראטיות ביחס להתבייש

שבארצות־הבריח.
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 ישנם כספורט. הדבר נראה כאורה
 בסך ״זה ואומרים: המתממים כאלה €

 אלא גניבה.״ בדיוק לא זה להעתיק, הכל
חמורים. יותר הרבה שהדברים

 מכשירי עם יחד משנה, יותר לפני
 גם הקידמה הגיעה הציבעוניים, הטלוויזיה
 כל שמחיר הווידיאו, מכשירי באמצעות

 פתאום לפתע לירות. אלף 120כ־ מהם אחד
 שחלקו שהקהל, הסרטים למפיצי הסתבר

בק שיקשוק עם בקולנועים, בבילוי בחל
 לראות התחיל סיגריות, של ועשן בוקים

חד אם כי סרטים, סתם ולא בביתו. סרטים
המוצי החברות שאפילו שבחדשים, שים
 סרטיהן, של וידיאו קאסטות בעצמן אות
 הסתובב הצבאים צייד לאור. הוציאו טרם

 ובית־ קאסטה, על בתל-אביב למ״ד בשיכון
 להתבייש בלי הקרין, דיזנגוף במרכז קפה
 פשטו הנשרים של קאסטה רשות, ובלי

שחר. עם
 אבנר עורו־הדין לדעת החמורה, הבעייה
 המפיקים איגוד את המייצג מנוסביץ,

 היא הישראלים, המפיצים ואת האמריקאים
 בישראל היוצרים זכויות חוק של ששיניו

 זאת יודעים בפיראטיות העוסקים וכל כהו,
 זו לא רפה. הפיראטים וחוצפת היטב.
 מפירה״, ״העתקה העתיקו עצמם שהם בלבד
 נהגו גם הם יוצרים, זכויות אישור ללא

 על האוסר מיכתב לקוחותיהם בין להפיץ
 לא ואם אותה... להעתיק קאסטה המשאיל

הקאס מן הוסרה מדוע אסור, שהדבר ידעו
 היוצרים זכויות בדבר האזהרה הגנובות טות
הסרט? על

 ייעוץ, וביקשו הסרטים מפיצי כשנזעקו
 מרפי, אד — מומחה האמריקאים שלחו
 האפ״בי־איי מטעם בשעתו ממונה שהיה

מענ דברים ״גיליגו הסובייטי. הריגול על

 חברת נציג גילעד, אפריים מספר יינים,״
 כמו ישראלים ״סרטים בישראל. ורנר

 שמעולם הראשון, וקוני־למל חלפון גיבעת
 שגיבעת גילינו קאסטה. על נרשמו לא

 מ״מ 16ב־ מסויים לגוף נמכר חלפון
 והחזיר ללונדון אותו לקח גוף ושאותו

 ההעתקות במרבית קאסטה. בצורת אותו
 לשם בדיוק מתאים לא בעברית הסרט שם

 חברות של המשונים והקאטלוגים המקורי,
 העולה ככל לסרטים שמות חברו ההשאלה

רוחם.״ על
 כמה אל הוליכו הנתפסים שרוב הסתבר

האמ שלחברות בלונדון, העתקה מקורות
למיש־ בתפיסתם. מייוחד עניין יש ריקאיות

מנוסכיץ׳ אכנר עו״ה
העתקה סתם

 יש מנדההכנסה ולשילטונות ישראל טרת
 בבעלי גם אלא בפיראטים, רק לא עניין

 של ההערכה וביבואנים. ההקרנה מכשירי
 בישראל שישנם היא, הווידיאו מוכרי

 של הערכתו מכשירים. אלפים כעשרת
 רובם אלף, 20 — כפולה היא מנוסביץ

מוברחים.
 — עתק סכומי מפסיד המדינה אוצר

 המוטלים במסים וכלה במכשירים החל
 השמנים הדגים אחד סרטים. הקרנות על

 מבית- ביקש המישטרה ברשת שעלו
 להמשיך כדי המוחרם, החומר את המישפט

 מה סירב. ביודהמישפט ממנו. ולהתפרנס
 יוצאת- החדשה שהחברה איפוא הפלא
 של במבול השבוע הוצפה ויפ הדופן

 ואפילו להעתקה קאסטות לקבל בקשות
 הביאה זו חברה כי הזכויות. את לקנות

 מפורש הסכם עם סרטים, כעשרים לישראל
המס לבעלים. יוצרים זכויות תשלום על

 פרנסה למצוא אפשר ביושר גם קנה:
בכבוד.

שם״ כ״להיות דאגדם מלווין
לאופי — מאהבים מתפקידי

 שבניגוד אנחה, בשם )10( אדוארדם בלייק
 האוכלוסיה חשבון על מצחיקון זהו לשם,

ומאפייניה. ההוליוודית
 משוכנעת ״אני חמורה. מישמעת

 מא- .מצהירה קודמים,״ גילגולים לי שהיו
 שייכת היתד, כאילו ומתנהגת הנראית ריסה

 מגלמת שהיא כדמויות אחרת, לתקופה
 לתחילת יותר מתאימה ״הייתי הבד. על

 ולרומנטיקה, לפיוט זקוקה אני המאה.
וליופי.״ לתרבות

 תיאור הולמים אכן הטבעיים נתוניה
איטל היתד, סבתה רומנטית: גיבורה של

 האיטלקי בית־האופנה את וייסדה קית,
 סקיא־ שמה, את שנשא האכסטראוואגנדי

 של בעורקיה זורם אמה מצד פארלי.
 דם וקצת צרפתי דם ״מעט גם מאריסה
 דם ״קצת גם התמונה, ולהשלמת פולני״.
 אבא״. מצד אמריקאי דם וקצת לאטבי

 אנגלית, צרפתית, בשימחה מערבבת היא
 ופורטוגזית, ספרדית גרמנית, איטלקית,
 כבר לעצמאות יצאה כי בגאווה ומצהירה

 וקצת למחייתה התפרנסה היא .16 בגיל
 שהטילה החמורה המישמעת בגלל מזה יותר

 של עולם לי שיצרתי ״למרות עצמה. על
 מישמעת שבלי מאמינה אני פאנטסיות
קאריירה.״ לפתח אי-אפשר

ה ה״, מ רו ר ד הי א ק !ל
)25 מעמוד (המשך

 המאה מן והחירבות קומות, 30ו־ 20 של
 שעברה.
הגעת.

בקאתיו מוניות
ר ף כ  הענקי הססי קרגלי רעטסס, כי
•  לעצור צריך אתה פרעה, אותו של •

שלך. למלון להגיע כדי עירונית, מונית
מעש בתישעה אך — מונה יש למונית

 אותו. להפעיל טורח הנהג אין מיקרים רה
 באמת הוא הרשמי המחיר — סיבה לכך יש

 הוא נהגי־המוניות עם הוויכוח אך מגוחך.
במצריים. הביקור של הצרות אחת

 העולה המירבי המחיר את תובע הנהג
 (שתי באונד״ ״טו כלל בדרך — דעתו על

 או ביותר. מופרז מחיר שהוא לירות)
 — !״רוצה שאתה כמה ״שלם :לך שיגיד

 למלון העיר ממרכז הוויכוח. מתחיל ואז
 המחיר העיר, במרכז נמצא זה אם שלך,

 ארוכה הדרך אם לירה. חצי הוא הסביר
 הפי- ליד מינה־האוס למלון (למשל יותר

אחת. לירה הוא הסביר המחיר ראמידות)
 את מראש להכין היא הנכונה הצורה

 ויכוח בלי לנהג אותו ולמסור הכסף,
 אם עצמי. ביטחון של בהבעה שאלות, ובלי
 שאתה מה יודע שאתה לך יאמין הוא

יתווכח. ולא תודה יגיד הוא עושה,
י המחיר את קבע זמן, לך יש אם נ פ  ל

למונית. נכנס שאתה
 הכללים. אותם חלים — הביקור בהמשך

 אם זאת. לעשות איך תלמד הזמן במשך
 — שעות לכמה מונית להחזיק רוצה אתה

לשעה. לירות שלוש הוא המירבי התעריף
 עודף. לך יחזיר לא לעולם המונית נהג

 ״אין :במצריים חוזר פיזמון זהו ביכלל,
וב במטבעות להצטייד תמיד דאג עודף״.
גרשים. 25 של שטרות

ביסאזז״ד וזדונות
ק ד : הי ת א ע פ שו  אד בבחי־מלת, מ
 אי־ בתיירים. יותר עוד משופעת היא |*

 הזמנה בלי טוב במלון מקום להשיג אפשר
 או שם, הנמצא ידיד (על-ידי מוקדמת
 בתי־ עשרות גם יש בטלקס.) או בטלפון

 שהם שלישית, או שניה ממדרגה מלון
 שם מדי. מפונק אינך אם — מאד נחמדים

 להסתכן מומלץ זה אין אך — סיכוי יש
מוקדמת. הזמנה בלי בנסיעה

 קאהיר, של העיקריים מלונות־הפאר
(וה בעולם מלון בכל להתחרות היכולים

 המלונות כל על השירות בטים עולים
 ממרכז (רחוק מינה־האוס הם בישראל)

 (על רתע ש הפיראמידות), לרגלי העיר,
 היל־ ,במרכז) הנילוס, של המערבית הגדה

 הנילוס, של המיזרחית הגדה (על טון
 אופי בעל בנילוס, אי מרידיאן(על במרכז),
 נמל־ד,תעופה). (בקירבת אל־טלאס1 צרפתי),

נוספים. פאר מלונות כמה עתה נבנים
 מצריות לירות 30 הוא בשרתון המחיר

 במלון המחיר לזוג. 33 ליחיד, ללילה
 במרכז בהחלט, סביר אך מפואר, פחות
 20 הוא קליאופטרה) אטלס, :(למשל העיר

 וארוחת־ מיסים (כולל לזוג 23 ליחיד,
בוקר.)

 בכרטי־ לשלם אפשר הטובים במלונות
 אירו־ (ויזה, בישראל המונפקים סי-אשראי

וכר). אכספרס אמדיקן קארד,

רשתות לאכול,
ר ך* ת עי ע פ שו  טובות. במיסעדות מ

 בעלות ממיסעדות יותר זולות כולן 1 י
 גם אפשר אך בתל-אביב. איכות אותה

לחסוך. רוצים אם מיסעדות, בלי להתקיים
 הן אירופי, בטעם היקרות, המיסעדות

 יש אך — צרפתי (מיטבח שרתון במלון
 מיסעדת יותר), זולות מיסעדות גם בו

 מיסעדות והרבה מקום, בקירבת סוויסאייר
 המבקש הישראלי, העיר. במרכז טובות

 פלפלה למיסעדת ילך המקומי, הטעם את
מוב מיזרחית מיסעדה — העיר במרכז

 מהו אותך המלמדת תיירים, מלאה הקת,
ת מ א  המיזרחי. המיטבח של טעמו ב

 מיסעדת דבר: לכל מיסעדות יש מזה חוץ
 שדרת־הפיראמידות, בסוף מצויינת דגים

 (אנד־ קירדאסה לכפר בדרך עוף מיסעדת
 הנילוס. גדת על יונים מיסעדת רייאה),
 ל״י 7 :בפלפלה לשניים, טובה ארוחה

מצריות.
 בגרופי קפה לשתות חיוני לישראלים,

 העיר, במרכז חארב טלעת (בכיכר האגדתי
להת תצפה אל סניפים). כמה עוד ויש
 בימי לאגדה שהפכו הממתקים, מן פעל

היהודית. הבריגדה

(סטלה), מצויינת בירד, במצריים יש
 ישראלים ואדום. לבן סביר, מקומי ויין

המאנגו. ממיץ בעיקר משתגעים
 לירה בקלות: המחירים תירגום (לשם
ישרא לירות 60 גם בחשבון היא מצרית
וחצי.) דולר או ליות,

ו1ו1מ וראות,
 אחת ענקית. עיר היא ,מצריים ירת ^
 בלי מראות בה יש בעולם. הגדולות י—

סוף.
:העיקריים האתרים מן כמה הנה

 פנימה כנם כמובן. הפיראמידות, •
 בייחוד מפרך, די להיות יכול זה ועלה.

 מאיטליה. צעקניים תיירים מלא המקום אם
 !כאלה אינם שהישראליים להוכיח נסה

לעו צועקים ואינם כימעט אגב, (המצרים,
 תת־ ובמיסעדה, בקפה פומבי. במקום לם

 הפירא- ליד הנמוכים.) הקולות מן פעל
 חזיון יש בערבים הספינכס. עומד מידות

מרשים. אורקולי
הייר, במרכז המצרי. המוסיאון #
 כל על העולה אוצר הילטון. מלון ליד
 :הנכונה השיטה לעצמך. שדימיינת מה
 של מהיר לסיור אותו ושכור מדריך קח

 כך על עמוד שעתיים. או לירה) 1.5( שעה
 (זה החנוטים לאולם׳ גם אותך שיכניס

 אחר- נוספים). מיוחדים דמי־כניסה עולה
 לבדך, שוב, המסלול את ועבור חזור כך

 כמה שם לבלות יכול אתה בנחת. הפעם
ימים. ואף טובות, שעות
 מקום זהו האיסלאם. מוסיאון $

התיי על־ידי בדרך־כלל המוזנח מרשים,
 בתקופת מתעניין באמת אתה אם רק רים.

הח׳ליפים.
צלאח־א־דין. שד המצודה 9

 קא־ כל על המשקיפה מיבנים של סידרה
 הנהדר מיסגד־האלאבאסטר ובעיקר היר,
עלי. מוחמד של

 אחד שהוא אד־אזהר, מיסגד •
המוסלמית. הדת של המרכזים

החברו (״השוק חלילי ,ל־א חאן #
 מקיטש — הכל ובו הגדול, השוק — ני״)

 של ביותר יקרות לעבודות ועד לתיירים
טובות. שעות כמה שווה וכסף. זהב

 — ללא־ספור נוספים פריטים כמובן, יש,
כנסיות. בתי־כנסת, עתיקים, מיסגדים

 קאהיר — במועדוני-לילה שמעוניין מי
 23,־ד בקומה מועדון החל בהם, משופעת

הנה פואד נגואה רוקדת שם שרתון, של
 המפואר דה־פיראמידיד אוברג׳ דרך דרת,

 הפירא- מאחורי סיטי, לטהרה ועד והיקר,
 של יותר רחב מיגוון מוגש שבו מידות,

 תענוג זהו המקומות בכל עממי. פולקלור
 צורת־ — ריקודי-בטן יש בכולם יקר. די

להעריכה. תלמד שבמצריים אמנות
 — לרוב מקומות־הימורים יש בקאהיר

 מלון של בקאזינו החל בילבד, לזרים
 מכונות־הימו־ בלאק־ג׳ק, (רולטה, שרתון

מפוארים, פחות רבים במקומות וכלה רים)

וח1דזן וסנות,
 בח- החל — לרוב חנויות יש עיר ף*
 ב־ ופחות־מפוארות מפוארות נויות ■-

 (קאסר־אל־ניר, המרכזיים רחובות־הקנייה
 בדוכנים וכלה וכד) עדלי טלעח־חארב,

 כמה יש המצרי במוסיאון אל־חלילי. בחאן
עתיקות. של לדגמים חנויות

 אינה הזולה, בייחוד הסחורה, מן הרבה
 לכן, במהירות־שיא. ומתפרקת הרבה, שווה

 לגמירה, ובעיקר לסחורה, מומחה אינך אם
 יש דבר לכל מבני־המקום. ידידים שאל

 אך עליהן, לסמוך שאפשר מעטות חנויות
לדעת. צריך

 לקניות מזכרות. כמובן, קונים, בעיקר
(תי דברי-עור בחשבון: באים רציניות

 בדי־כותנה נעליים), לא אך ארנקים, קים,
וכר). לשולחן מפות רקומים, (כלי־מיטה

 בקירבת כפר לקירדאסה, לנסוע כדאי
 שטיחי- את מייצרים שם הפיראמידות,

 של מיבחר שם יש המפורסמים. הקיר
וגאלאביות. מצריות שמלות שטיחי־קיר,

 רבים במקומות מחיר. בכל תקנה אל
 בכל לא אך — המקח על לעמוד צריכים
מקום.
ל צפונה, לצאת אפשר זמן, יש אם

 — העתיקות לארץ ודרומה, אלכסנדריה,
לוכסור. אסואן, אבו־סימבל,

 בחשבון קח ענקית. ארץ היא מצריים
 קרונות־שינה, בעלת רכבת המרחקים. את

 בקא- מתחנת־רעמסס בערב 8ב־ היוצאת
 ולפני- ללוכסור, בוקר לפנות מגיעה היר,

 רב מרחק עוד משם לאסואן. הצהריים
לאבו־סימבל.

אחר. סיפור כבר זהו אבל
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