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התפוזים קליפות שביל

 עודפות הדר פרי לשווק המועצה עם נשיתוף שיף מלונות רשת
 פרשת המלונות אורחי את התפוזים ילוו במהלכו משותף, מבצע

מצעדיהם. צעד בפל
 פתיחת את הרשת לאורחי להמתיק שנועד החודש בן במבצע

קערות בחדרים האורחים פני את יקדמו החדשה, האזרחית השנה

 בשפע פרי מגשי ימצאו הארועים ובאולמות בלובי גם הדר. פרי
שיחשוק. מי לפל

 המיץ תחליפי פל את טבעי תפוזים מיץ יחליף המלון במסעדות
 גם .50ב־* יופחת ומחית - ודומיהם המשוחזר המשומר,
 של והג׳נגלים הפרסומת שירי פל - תפוז בניחוח תהיה המוסיקה

המלון. בלובי ינומו פרי״ההדר
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 129 מעמוד (המשך
 גוב גידי ישראלי, בזמר־מחאה שמדובר

 בשלב יוני. של בתפקיד בראש לנו היה
 התסריט. את לקרוא לו נתנו מסויים

 הוא בעיניו. חן מצא לא מאוד התסריט
 בגלל שינויים מיני כל להציע התחיל
 ״למה שאל: הוא בסרט. שלו הדמות
 פוליטיקה? על סרטים לעשות בכלל

 שנה, חלפה חשובים!״ יותר דברים יש
 אקטואלית, הפכה ההסרטה וכאשר
 הון לביאה מיבחני־הבד. את ערכנו

 יוני למצוא הארץ את הפכה המלהקת
מתאים.
 שהוא ידענו גוב. לגידי חזרנו בסוף

 הוא יוני. של בתפקיד מוצלח הכי יהיה
 אדיש ישראלי. בוגרט האמפרי מין

 דאסטין של מהסוג שחקן לא בפנים.
 כדי פרצופים, הרבה שמשחק הופמן,
 גוב לגידי עצמו. של מהתדמית לברוח

 של מפורסמת מסיכה אותה יש
 שאוהב למי בקולנוע, הישנים הכוכבים

 להסתדר קשה היה שלגידי אלא זה. את
 ודרש שב הוא שבסרט. הפוליטיקה עם

 עבורו קשה הכי שהיה הדבר שינויים.
 רמז הוא שיר־המחאה. את לשיר היה
 אחר. באופן השיר עניין את לפתור לנו

 את שר הוא עליו. לחצנו אנחנו אבל
 החלטנו אז מחאה. תוך שיר־המחאה

 גלרון נורית בתסריט. שינוי לערוך
השיר. את שרה

 גידי של הפוליטיקה לבעיית אבל
 עבורו ערכנו פיתרון. מצאנו גוב

 אבו־ יוסף את לחוג הזמנו חוג־בית.
 אל־אזהרי עלי באכרי, מוחמר ורדה,

 הפרופסור את בסרט (המשחק
 עבאס רסאן ביר־זית), מאוניברסיטת

 וסיני הנגבי חיים האני, סוהיר מנצרת,
פתר.

 ערבים שאין גוב גידי אמר בפגישה
 מה מבין לא ״אני. שבסרט: כמו כאלה
 גדלתי בארץ, נולדתי אני רוצים... אתם

 לא הייתי שבו בגן־הילדים בארץ.
 לא בבית־הספר גם ערבים, ראיתי
 רק בעיה. לא בכלל זו ערבים. ראיתי

 הבעיה לא זו בעיה... שזו חושבים אתם
 שלוש אחרי המצוי...״ הישראלי של

 גידי אותה, שהקלטנו שיחה, של שעות
 ערבים במציאות שיש השתכנע גוב

 יצא, הוא שבסרט. לאלה הדומים
משוכנע. כנראה,
 היה שיחה באותה מעניין: פרט

 המשתתפים. בין תפקידים חילוף
 יוסף היה בעמדותיו הלאומי־יותר

 המתון, את בסרט שמשחק אבו־ורדה,
 מוחמר היה בוויכוח שהמתון בעוד

 בעזרת הקיצוני. בסרט שהוא באכרי,
 קטע את בסרט בנינו הזאת ההקלטה
הקבוצה. של הוויכוח

 ראינו אבו־ורדה יוסף את ג׳אד:
 במיבחני־ הצגת־תיאטרון. באיזו פעם
 הזה: לתפקיד מועמדים שני היו הבד
 היו שניהם חורי. ומכראם ורדה

 שקבע מה בדרכו. אחד כל מצויינים.
 היה אבו־ורדה ליוסף הגיל. היה בבחירה

 בגלל כנראה גוב. גידי עם מאוד קשה
 של עמדתו האישיות. בעמדות המרחק

 בעל־ לאומי ערבי של היא אבו־ורדה
 של יחס לבנות עליו ובסרט הכרה,

ידידות.
 בהסרטת לשיא הגיע הקושי

 של במחסום המערבית, בגדה הסצינה
 מאוד מצב היה הסט על המתנחלים.

 של בעיצומה באוגוסט, היה זה מתוח.
 לעשות צריכים היינו מילחמת־הלבנון.

 סיוע קיבלנו מחסום. של סימולציה
ממישמר־הגבול.

אמיתיים, מתנחלים עברו במקום
בעיניהם. חן מצא לא הזה העניין שכל

 את קשה קיבל הטכני הצוות גם
 כזאת. סצינה מצלמים שאנחנו העובדה

 מאוד יום היה זה הצרות כל על נוסף
 הסתובבו האנשים הגיעו. לא והמים חם,
״בדואיזנד. של במצב יבשים, הסט על

 משחק איציק ^
איציק את

 בחרנו קראום בשמוליק ג׳אד:
 זה בחיים שלו שהקטע איש שהוא מפני

 מנהל את משחק הוא חיי־הלילה.
 אנשים היו הכסף. מגש מועדון־הלילה

 לא הטכני, מהצוות — אותנו שהזהירו
 התפקיד את הבין הוא מהשחקנים.

היה שהתפקיד למרות אותו, והמציא

 לא הוא נופת־צופים. היה הוא כתוב.
פרימדונה. היה

 הפסיכיאטרית הרופאה תפקיד את
 שזה אלא אלמגור. גילה לנו הבטיחה

 לוח־הזמנים מבחינת לה הסתדר לא
 גידי שלי, עוזר־הבימאי שאל ואז שלה.
 לא הזה התפקיד שאת ״מדוע אמיר:

בת־אדם?״ מיכל תשחק
 קודם עבד הוא אבל נדהמנו. לרגע

 ופנינו בת־אדם, מיכל של בסרטים לכן
 היא הקטע. הסרטת לפני יומיים אליה

ולשחק. לבוא הסכימה
 של התפקיד הוא אחר קשה תפקיד

 לנו הקווים. את שעבר היהודי עופר,
 ישחק לאור שאיציק הכי־טבעי נראה

 לו יש עופר. של התפקיד , את
הסכים. ואיציק החריף. הטמפרמנט

 בלאור פגשתי הראשונה בפעם אגב,
 כאשר ,70ה־ שנות בראשית כשחקן
 של הראשונה הדראמה את ביימתי

 לרצח 50ה־ בשנת היה זה הטלוויזיה.
 מסביב את ביימתי ואני ברנר, י.ח.

 איציק ברנר. של בחורף ואת לנקודה
 אותו להיכרותי קדם זה שם. שיחק

של שדיעותיו זה וכמהפכן. כמשורר

קראום שחקן
 חיי־הלילה הוא שלו הקטע

♦
 שהרי לסרט, עוזר זה מוכרות לאור
 אותו שעושים בסרט להמחיש רצינו

ביחד. וערבים יהודים
 אינו גוב שגידי לנו התברר כאשר

 היה בסרט, שיר־המחאה את לשיר מוכן
 גלרון. לנורית נועד שהשיר לנו ברור

 את יצר קרישזון, רפי המוסיקה, מחבר
 לשיר קשה לה היה בהתחלה הקשר.

 ״אני אמרה: היא אבל שיר־המחאה. את
 זה, את לעשות החלטתי מיקצועית.

זהר את אעשה ואני
 .האהיס ^
המיסלמיס" ^

 נעשו מתצלומי־הפנים חלק גיאד:
 שבשדרות המוסלמית בסיפריה
 למעשה יפה. בניין זה ביפו. ירושלים

 לסיפרי־קודש כמחסן שימש הוא
 את גם ריכזו בניין באותו מוסלמיים.

 שלטונות (טאבו). סיפרי־האחוזה
 את סיפרי־האחוזה מתוך תלשו המדינה
 הקרקעות לבעלי הנוגעים הדפים

ביפו. והבתים
 שם היתה מוזנח. מאוד היה המקום

 יונים, דומן של ענקית ערימה
 אחד אל פנינו שם. קיפצו ופרעושים

 לנו: אמר והוא היפואי, הוואקף מחברי
 הצענו ואנחנו המפתח!״ את ״תיקחו
 קרא הוא המקום. לשיפוץ כסף לתרום

 הנוגעים המקומות כל את בתסריט
המקום!״ את שתנקו די ואמר: לסיפריה,

 נפלה במקום לצילומים השני ביום
 ונאלצנו עיכוב, חל ונשברה. מצלמה
 עד הצילומים המשך את לדחות
 הגיעו ואז חלקי־החילוף. שיגיעו
 מהאחים וביניהם השבאב, למקום

 הם שלהם. הלבוש לפי המוסלמים,
 אותנו והאשימו לסיפריה נכנסו

למחרת פורנוגרפי. סרט בצילום

 באל־איתיחאד. הפרשה התפרסמה
 הם התנצלות. וסידרנו לרק״ח פנינו

הוואקף. איש לפני ולא לפנינו, התנצלו
 השלישי השבוע אחרי רוחמה:

 אני הכסף. לנו נגמר הצילומים של
 התחלת*► ההפקה. את להציל התנדבתי

 וחברות־ בנקים למנהלי לטלפן
 הנדרש. הסכום את לגייס כדי השקעה,

 מאוחר שהיה מי עם הקשר נוצר אז
 הכסף, מגש של הבכיר המפיק יותר
 רשת־ של המנהל הוא לשם. גדי

ס החנויות א  השקפותיו, מבחינת קל
 הוא אבל עכשיו. שלום חבר לא גם הוא

 עושת אדם הוא מהעשייה. התלהב
 לי: אמר והוא עושים, אנשים המעריך

 את לגמור לכם לעזור מוכן ״אני
הסרט!״
 הבכיר. השותף הפך הוא כך

 בחמי]) שהתחילו בימי־עבודה
 בלילו״ מאוחר והסתיימו לפנות־בוקר

 איתו. בפגישות ממשיכים היינו
 קולנוע, על לו מספרים היינו בפגישות

 מהר. למד והוא והפקות, סרטים
מסתיים. היה לא הכסף מגש בלעדיו

 של סיפורה הוא דומה סיפור
 הקרנו הסרט. מפיצת גלעד, ניצחונה

 שהושלם. אחרי הכסף, מגש את לפניה
 מהליכוד, ״אני אמרה: היא אז

 מכירים ואתם ליכוד, שלי המישפחה
 את לוקחת אני אבל שלי, הריעות את

 טוב, סרט שזה מפני להפצה, הזה הסרט
 סרט׳ מגובש, סיפור עם סרט אמיץ, סרט

אותה״. שיראו שחשוב

הקיגעל 4*•
מכסף״ ״מגש ^

 היה הסרט של הראשון השם ג׳אד:
 חיינו לא אבל בגרמניה. התחיל הכל

 מסויים בשלב הזה. השם עם בשלום
 תמונה בראש לנו היתה בתסריט

הפסי בבית־החולים שמתרחשת
 מסכת, החולים מגישים שבו כיאטרי,

 לנתן הכסף מגש את מדקלמים ובה
 נמלט גוב גידי ואז אלתרמן,

 השגענו לפני היה זה מבית־החולים.
״ משם. אותו מוציא שהש״ב לפיתרון
 בהתחלה היה בית־הקפה של שמו

 צריך היה התוכנית ולפי האורווה,
 בנמל. ולא המכוניות', ב״עיר להיות
 אוהלו, טלילה שמתה, שלנו חברה

 מגש לבית־הקפה לקרוא לנו הציעה
הכסף.
 עם היה הכסף מגש על הקרב אבל
 סירטי־אכות לעידוד הקרן

 את קיבלה כשהקרן מקוריים.
 נערכה השם, את שנשא התסריט

 החליטו והם הקרן, הנהלת עם ישיבה
 בהסרת החוזה חתימת את להתנות

 מופיע הקרן עם שלנו בחוזה אבל השם.
 561־ שהוא הסרט, של האנגלי השם

 לקוח הזה השם 1099 1ז396116ז8
 השמאל של ההיסטוריה מתוך

 בתקופת האמריקאי. והקולנוע
 גץ הסנטור של ״ציד־המכשפות״

 הואשמו בארצות־הברית, מק־קארתי
 האפל ״הסרט של ותסריטאים בימאים

56110\9 7ז3כ־־ האמריקאי'
 הקומוניסטית המיפלגה של ׳\6116ז8

 בשלום עבר הזה והשם האמריקאית.
 שהם מפני במישרד־החינוך־והרבות,

״ציד־המכשפות״. ימי על דבר ידעו לא
 בסרט־הטלוויזיה קרה דומה דבר

 יא הסרט הימאים״, ״מרד על שעשיתי
 המרד, ממנהיגי אשל, נימרוד ברעכען.

 מהיחס נדהמו שהימאים בסרט אומר
 היינו אנחנו ״הרי והוסיף: אליהם,

 ניתנה שעליו מגש־הכסף
 שמזכיר -בעוד מדינת־היהודים...״

 אלמוגי, יוסף מועצת־פועלי־חיפה,
 סמויים״. כ״קומוניסטים האשימם

 הבימאים שהואשמו האשמה באותה
 ששני כך האמריקאיים. והתסריטאים

לנו. נראו השמות
 בגירסתו הסרט את שאישרו אחרי

 שבכוונתי לקרן הודעתי האנגלית,
 עדי הכסף. מגש בעברית לו לקרוא

 ואני נו!״ נו, נו, ועשה: לי קרא אמוראי
 של ציבורית הנהלה ״אם לו: עניתי

 אמנות־ עידוד הוא שעניינה קרן,
 להתנהג לנכון מוצאת הקולנוע,
 לא אפילו תרבותית, בצנזורה

מכובד!״ לא זה ביטחונית,
■ עומר דן
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