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 1966 מרץ — מוקדמות *
 1966 יולי — בגרות *
1966 נובמבר — בגרות *

 מרוכזים ללימודים חדישות הוראה שיטות •
בודדים במקצועות גם לימוד אפשרות •
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 לנהוג רשאי חנך
 מרוץ במכוניות
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ת עו מ כמי□ ד
 ארצות תל־אביב; (מוגרבי, נ׳יפ לורד
 עם ימיות, דרמות אוהב לא מי הבריח)

 נידחים ונמלים וחבלים ותרנים מפרשיות
 בבתי־ דו־קרבות עם רחוקות, ארצות של

 שהיום חבל אכזרים? ורבי־חובלים המרזח,
ש חבל כאלה. סרטים עושים לא כבר

 פסיכולוגיים, מערבונים עושים זה במקום
 שאין חבל פסיכולוגיות. ימיות ודרמות

 פעולה שבמקום וחבל רע, ואיש טוב איש
דיבורים. יש

 כדי עד סערה. של תמונה בסרט יש
בפעו ברוקם ריצ׳ארד הבמאי זילזל כך
ב התיזו כאילו נראית הסצינה שכל לה,

 אין אוטול. פיטר על ענקי מים צינור
ה איתני ושל סערה של אשלייה אפילו
 על משתוללת המצלמה זאת, לעומת טבע.
 וככל אוטזל, פיטר של הסובלים פניו

 כך יותר, עליו משפריץ הגומי שצינור
 רגשות של סוערים מעברים פניו מגלים

והילדות. הנפש מנבכי העולים מנוגדים,
 פיטר משחק ג׳ים לורד של התפקיד את
 כמובן. ימין, רגל רגל. של בכשרון אוטול
 בכשרון המשחקת לביא, דליה לו עוזרת

שמאל. רגל רגל. של
 ראה לא מעולם בוכה. היא אחת פעם
 האם נוזלים. של אדירה כד, כמות הצופה

 את שגילם הגומי צינור באותו השתמשו
מהמצח. אפילו בוכה שהיא נדמה הסערה?

ונהד מרהיבות תמונות־נוף בסרט יש
 עולי־ מלאד, אוניה ישנה בסינמסקופ. רות
 ונבואיים פתטיים נקיים, מוסלמים רגל
רו בטוגות הלבושים הבימה, שחקני כמו

 ישנם מבגדד. הגנב את מזכיר זד, מאיות.
 בני־ ■וסתם אירופיים, אכזוטיים, נוכלים

 אוטול פיטר הזמן, כל הזמן, וכל בלי־שם,
 מישחק שלו הנפלאים הפנים עם משחק

מתר,ומות העולים מנוגדים, רגשות של
ר,נפש.

 לפחות עלה הוא כי להצליח, חייב הסרט
הס כבר זאנוק ודאריל דולר, מיליון 10

 היא סרט למכור היחידה שהדרך ביר
ה השיטה בדוק, זה בתקציב־ענק. לייצרו

קבלות. גם ויש זאת,
 אקים של שמו את לראות הלב כואב
 של שמד, ליד קטנות, באותיות טמירוף

האותיות באותן היא גם לביא, דליה

ה ב סי גולן מנח□ שד ה
 תל־ (בן־יהודה, קונג מהונג הסוכן

מופיע לא המודעה על גרמניה) אביב;
 כי שקר, זד, אין שחקן. שום של שמו
זאת, לעומת דבר. שום נאמר לא הרי

ש בית־הקולנוע מעל בכרזה נאמר כאשר
 בבאג־ האפ־בי־איי סוכן לסרט המשך זהו

 של וגניבת־דעתו גמור שקר זה הרי קוק,
 לומר מידה באותה היה אפשר הקהל.

 האפ־בי־איי סוכן התנ״ך. של המשך שזה
 ומלא־ נחמד צרפתי סרט היד. בבאנקוק

 גרמני סרט הוא מהונג־קונג הסוכן הומור.
ביותר. הירודה מהרמה

 היום של הגרמנית הקולנוע תעשיית
 מלפני הישראלי הסרט של ברמה עומדת
בו בעולם היחידי המקום גולן. מנחם
 לעיירות־ מחוץ כזה, גרמני סרט מוצג
זה והנה בישראל. הוא בבוואריה, שדה
מעור בצינעה האחורית, הדלת דרך מגיע

 סינכרוני־ציה עם כמובן, בגניבת־דעת. בת
אנגלית.

ל מנסים גרועים שהקני־אופרטד, שני
 אפילו והם נוקשים. בחורים פני העמיד
באלגנטיות, דומים והם מלונדון. אנגלים

 אלגנטי, למשהו שלהם ובנוקשות בקלילות
י לפרפר. דומה שפרה כשם ונוקשה, קליל •
 והבימוי הצילום הדיאלוג, העלילה, על

 בצדק יכול גולן מנחם לדבר. כדאי לא
 אולי הזה. הסרט יוצרי לעומת כגאון להיחשב

 מייבאת שלו שהחברה לכך הסיבה זוהי
אלה. סרטים

ב מכונית ה מ!
 אביב; תל (אזריון, מהמבורג הסוכן

החופ הבריחה נקרא הסרט במקור צרפת)
 בו אין חשאי, סוכן שום בו אין שית.
 דבר שום גם בו אין אבל המבורג, העיר
אחר.

 נשכרים סיברג וג׳ין בלומנדו ז׳אן־פול
 מנת על מסועף, הברחה ארגון על־ידי

 ** ל־ מגרמניה זהב מלאת מכונית להעביר
 התאהבו שהם לאחר הדרך, באמצע לבנון.

ל שהספיקו לאחר בשניה, האחד קצת
בעיר לטייל חורי־מיטות, בכמה הצטלם

1463 הזה העולם


