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שבת שעשועי —
 )37 מעמוד (המשך

 אנשי־ הם תל־אביב של העליזים
 ופתח־ נס־ציונה תושבי הפרברים.

 את ממלאים ובת־ים אור־יהודה תקוה,
 של הכבישים את וסותמים הרחובות

 הם במדינה. ביותר הצפופה העיר
 שנים מזה הנחשבת לעיר נוהרים

השדשודים. בתחום למובילה
 במישרד שישב זיטו, ניסים האמרגן

 המגיע הקהל את ובחן בת־דור
 עם נמנה ומופתים, אותות להצגתו
 בערבי״שבת; שעיקר.פרנסתם האנשים

 בתל־ להצגות. שטוב היחיד היום ״זה
 שישי. ביום רק להציג משתלם אביב
 אולם למלא מצליחים לא מזמן כבר

השבוע. באמצע בהצגה
 ״לא דמו, אמר בעיה,״ יש ״לנו

 יסגור, צ׳יץ׳ אם אותנו. מסבסדים
 בלבד. הממוסד התיאטרון יישאר
ניגמר.״ אנחנו

 לחץ,״ יש תמיד שחף ״בקולנוע
 במופע הסדרן לוי, ויקטור הסביר

 בבוקר שבת יום של הבידור־לילדים
 צלם שילון, יגאל טופז. דודו עם

 אשתו, עם שבא הישראלית, הטלוויזיה
 אייל ירון, ילדיהם, ושלושת זהבה,
 היום ״זה לאולם: בכניסה הודה ותמר,
 הילדים, עם לבוא יכול שאני היחיד

 זאת אחרת. לי מאפשרת לא העבודה
 אותם לנתק היחידה האפשרות גם

מהווידיאו.״
גם בעירום. פעמים חמש

 הרתיעו. לא הכלכליות הגזירות
 מרחובות, רייטר נורית הסבירה

 מספיק ״החיים :31 בת קוסמטיקאית
קשים.״

 מתל־אביב )28( עוזרי איציק גם י
 לי ״אין בערבי־שבת: קבוע באופן יוצא
 אם אותי ירגיז וזה השבוע, כל זמן

 בגלל שישי. בימי הבידור עם יפסיקו
 רוצה אני לדתיים. הצבעתי לא זה

 אחד ושאף העולם בכל כמו פה שיהיה
השבת. על לשמור עלי יכפה לא

 מבת־ים: 20 בן חייל גנון, יהודה
 בבת־ים בשבילי, הצלה זה ״תל־אביב

 לא הטלוויזיה שישי, ביום סגור הכל
רציני." מופע לפחות אז משכנעת,

 עובדת ),53( שמואלוב תמרה גם
 הבאים בין אור־יהודה, תושבת אל־על
 רמז מאיר של המפורסם למופע

 שזה לי ״אמרו תל־אביב: בקולנוע
 מה לראות, מה הרבה ושיש טוב מופע

 אנחנו בדרך־כלל וליהנות. ללמוד
משהו. ושותים אתרים לכיכר יוצאים

 שאליהם מופעי־הבידור, לעומת
 פלוס, 30ה־ בני בעיקר מגיעים

 והעשרים עשרה הטיפש בני ממלאים
 השעה זוהי סירטי־החצות. הצגות את

 הגון. בסרט לחזות עבורם האידיאלית
 בזה אקשן. גם מחפשים אלה צעירים
 ההומו־ מועדוני בין־השאר כלולים

סכסואלים.
 כלל ״בדרך גיל. של הגבלה שם אין
 הולכים חצות, עד מעשר כאן מבלים

למועדון.״
 וחבריו דני ממהרים אחר־כך
 החדשני למופע הרצליה מגימנסיה
 המופע ״זה רמז. מאיר של המערטל

 מסביר בעיר,״ כיום שיש הכי״מדליק
 חבריו ששת וכל ),16(בנין גילי חברו,

 של ערימות שם ״יש איתו. מסכימים
 על שם יורדים באלאגאן, מתפשטים,
 ביקרו וחבריו דני גיל, האנשים.״

 חמש כבר רמז של במופע־העירום
שבעו. לא ועוד פעמים,

 מה ריקה. היתה תל־אביב
 החוק הפרות על להט שלמה אומר

 התל־אביביים הלילה חיי ועל בעירו
בערבי־שבת?
 כספים להביא נסע שלהט מכיוון

 חנן יועצו, השאלה על עונה מאמריקה,
 חזקים יותר החיים הכל ״בסך בן־יהורה:

 שקורה מה קואליציוני. הסכם מכל
 כבר דובר שקובע. מה הוא במציאות

 בתי־קולנוע לפתוח המגמה על מזמן
בידור. ומופעי

 כל פתיחת של מדיניות בעד ״אנחנו
 לאיכות יפריע לא שזה בתנאי אלה,

 פירוש בעיר. הדיירים של חייהם
 לפי לנהוג — לגבינו ההסכם

 מה של המציאות, של קריטריונים
 דבר של שבסיכומו מה זה שקורה.
מתבצע.
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