
 הממשלה, עם הסטודיו, עם קשיים זה. את
האישיות! הפגיעות זה על ונוסף

 להזכיר בלי שמי. בלי הסרט את ״הציגו
 נעשה שזה להזכיר בלי המפיקה. שאני

 אבל דווקא. לא־מיסחרית פגיעה זו בישראל.
 אותה!״ לשאת קשה כל־כך

 מר־ תבעה לכן להתקדם!״ ״רוצים
 הדוקטור ואת לנג׳ל איבן את קלאוזנר גוט

 בטיפול. נימצא והעניין לבוררות, שפה
העיסקה של החוקי, המעשי, הצד ״לגבי

 צד, אינני לנג׳ל אלדד אילן בתור אני —
 אומר בזה,״ חלק שום לי ואין שותף אינני
 על ידיעה שום לי ״אין לנג׳ל, איבן
 בתור הסרט את עשיתי העיסקה. פרטי
 הסרט, מבוסם עליו המיסחרי, לבסיס במאי.

 מבחינה לא צד, לא אני דבר. שום לי אין
חוקית. מבחינה ולא מוסרית

 ההסכם. מה יודע אינני לשם ״בקשר
 ואינני לסרט, עברית גירסה עדיין אין

 שמה את להכניס התחייבות היתד, אם יודע
להפצה, ובקשר הלא־ישראלית. לגירסה גם
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הכבאים ומפקד המורה
בתים־ולאהוב לשרוף

 הקמצן המיליונר שכר ימה לשם ומדוע?
 את להרוג רוצה הוא ואם מקצועי? רוצח

שומר־ראש? לה שוכר הוא למה פילגשו,
מהת נובע אינו הסרט את הממלא המתח
 מתפתח אינו הסיפור הללו. לשאלות שובות
 תוך־ מגלה אינו הצופה מרתקת, בצורה

 היכולים פרט, ועוד פרט עוד הסתכלות כדי
המת הפרטים הבעייה. בפיתרון לו לעזור

פגומים. כלל בדרך הם גלים
 ועד מתחילתו מאוד, מותח הסרט ואם
 והמיש־ הבימוי בגלל בעיקר זה הרי סופו,

 מותח, קצב יש מותחת.. אווירה יש חק.
 מורטי־עצבים, מצבים מרתקים, ,טיפוסים
האנשים. בין מעניינים ויחסים מאבקים

מורת
הכפר

י י ח ם מ י ל ו ת ב  תל־אב־כ; (בן־יהודה, ה
 שנקרא לסרט ז׳נה דאן של התסריט אנגליה)
 כשקיראים וסוחף, מדהים מזנזואזל במקורו

הכתב. מן אותו
חר כמו ודוקרות חדות, מילים בעזרת

האהו הצנועה המורה את מתאר הוא בות,
 חווה. אחרי חווה השורפת הכפר, של בה

 לאחר לראות כדי ישנים, כשכולם בלילה,
 היפהפה האיטלקי ז׳ואן הדון את מכן

הכיבוי. פעולות על המפקד
ל הטיפוסיות פרוורסיות, מלא התסריט

 האיטלקי, אל המורה של המוזר היחס דנה:
 של היחס בכיתתה: תלמיד שהוא בנו ואל
 ברעותו איש של ההתעללות המורה; אל הבן
ה אל הכפר אנשי של העזה והשנאה —

 בטוחים וכולם זר שהוא משום איטלקי,
החוות. את המבעיר שהוא

 אובדות ריצ׳ארדסון טוני של בסרט
 של המיוחד ואופיים דנה של המלים

המארי מצויינים צילומים בתוך הטיפוסים,
 את התסריט מן והמוצאים הסרט, את כים

שבו. המזעזעים האפקטים
 כלל, בדרך והמישחק, ניפלאה, מורו דאן

מאוד. גבוהה ברמה הוא

ישראל
בגידה

 הוא המלכה, שבת הסרט ארצה כשהגיע
 חד־ הקרנה רחל, סרטי על־ידי הוקרן
בכותרותיו שכתוב התברר בסינרמה. פעמית

 הבמאי: שם שפה. הדוקטור המפיק: שם
 הישראליים, המפיקים שם ואילו לנג׳ל. איבן

 הרצליה. הסרטה ואולפני קלאוזנר מרגוט
 ישראל של שמר, לא וכן כלל, הופיע לא

בקו־פרודוקציה. שנייה ארץ בתור
 יום־ ,הסטודיו קיום על לוחמת ״אני

 ״כשפוגעים קלאוזנר, מרגוט אומרת יום,״
 בדיוק זה שם, או עבודה בענייני בסטודיו,

בלב! ׳סכין עם אותי שדוקרים כמו
 הד,למאות. ועל ההון על אחראית ״אני
 נופל הכל פרנסה, וכשאין עבודה, כשאין

 יהיה שזה להניח היה יכול מי אבל עלי.
שלנו? המשותפת העבודה של הסוף

 שעשיתי זד. בגלל אותי שהתקיפו ״איך
 נבהלתי. לא אני אבל גרמנים! עם סרט

היתד, גם זאת לנסות. צריך אמרתי:
 מזה?״ יצא מה משרד־החוץ. של המדיניות

 יכול ״מי ״. לשקר קצרות ״רגליים
 ואיבן, כזה? דבר לי שיעשו לתאר היה
 במאי. להיות האפשרות את לו נתתי אני
 לקחתי אני דייל. עוד כשהיה אלי בא הוא

 לעשות לו נתתי אצלי. לגור לו נתתי אותו.
 נתתי זה למרות ניכשל. וזה סינייה, את
 גרמניה בין היחסים על סרט לעשות לו

 כל את הפסדנו ניכשל. זה וגם לישראל,
 על זאת שבכל רכה, כל־כך הייתי הכסף.

שבת את לעשות לו נתתי סינייה, אף

מקבלת״. שאני השכר וזה המלכה.
 הדוקטור לבין בינו קישרתי בכלל ״אני
 שרגא פרידמן. שרגא לבין ובינו שפה,

שנים. לפני שלי מזכיר היה פרידמן
 אוחו. להבין אפשר — שפה ״דוקטור

 משהו שעשה להגיד יכול בן־אדם אם
 רגליים יש לשקר כי אם לא? מדוע בעצמו,
 איכפת לא האם לנג׳ל, לאיבן אבל קצרות.

 גרמנים, על־ידי הופק שהסרט שכתוב לו
 שמנו? את או ישראל את להזכיר בלי

בגידה!״ זוהי
 הרצליה אולפני הגג״. מן ״לקפוץ

 רציניים. כספיים בקשיים עכשיו נמצאים
 והם סבינה, על כסף הרבה הפסידו הם

 הם האחרונה. האגורה עד אותו משלמים
 חשמל, חומרי־גלם, על כסף הרבה מוציאים

 עושה כשמישהו שני, ומצד כימיקאלים.
 דוחה הוא מצליח, לא והסרט סרס, אצלם

 משפטים גורר הדבר התשלומים. את
וכאבי־לב. והוצאות
או מהגג!״ לקפוץ רציתי פעמים ״כמה

 היה יכול לא ״נכון קלאוזנר. מרגום מרת
 צעיר יותר היה והוא זה, את לשאת
 אמרו באוצר אפילו יושר. יש אצלנו ממני.

 שקופים. מדי יותר החשבונות אצלכם לי:
 שלושה לפני אבל בבני־אדם. מאמינה אני

לשאת יכולה לא אני די! אמרתי: שבועות

 להצגת שרות נותנים רול סרטי חברה.
הכל. זה סרטים,
 אם אבל אצלה. לעבוד שהתחלתי ״נכון
 שנה, שבע־עשרה לפני לעבוד התחיל מישהו

 שבע־ לאחר לעבוד אותי מחייב לא זה
להת רוצים התנאיים. באותם שנה עשרה
חדשה. מיסגרת מחפשים קדם.

 סרט לעשות אבל כישלונות. שהיו ״נכון
 זה אותו ולמכור ולהפיץ אחד מיקצוע זה
 לא או ניכשל סרט אם מיקצוע. פחות לא

בזה.״ גם תלוי זה ניכשל,

תדריך
ת מנו א
 סר־ ראר, תל־אביב) (ארמון־דויד, הרעב

ה טיס. ש ת א ו ל ו ח  תל־אביב), (טקסים, ב
ה יצאנית תל־אביב), (שדרות, יצרים
 לבל אדם חיפה), (אמפיתיאטרון, צמרת

(הבירה, התאונה חיפה), (פאר, עת
ירושלים).

פעולה
 תל- (חן, בריו קורצים יהלומים .

תל־אביב). (אסתר, בול הפגיעה אביב),

הומור
תל-אביב; (הוד, במשפחה סקנדל

חיפה). עצמון,
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 שעה, לכל יפה ב״סהר״ ביטוח לביטוח. יפה שעה כל טובה. בשעה טוב. מזל
צעיר. בגיל ובמיוחד

פחות. משלמים צעיר בגיל כי — צעיר בגיל החיים את לבטח
.עריסה רכב, ריהוט, דירה, : כספיות בבעיות טרוד צעיר זוג כל . .

 5ב- משלמים לפיה צעירים, לזוגות מיוחדת תכנית ״סהר״ חברת עיבדה
 החסר את ומשלימים הרגילה, הפרמיה מחצית רק הראשונות השנים
הבאות. השנים במשך

 הבלעדית התכנית על נוספים פרטים ותקבלו הביטוח סובן אל פנו
צעירים. לזוגות חיים ביטוח - ״חלץ"
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