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ד ' \  להגיע ישראלית נערה מצליחה <
 עמדת־ ואל הבינלאומיים שמי־הזוהר אל 4\

העולמי? בקולנוע יוקרה
 המוצר בתוקף מצהירה המיטה:!״ דרך ״לא

לאולפני־גרמניה. ייצאה שישראל האחרון
 עובדה: זה. את להוכיח מוכנה גם היא
ה לגרמניה לנסוע הספיקה כבר פז אביטל

 להיצט־ ,במאים כל־מיני על לשוחח מערבית,
 השיער את הורידו מיבחני־בד. בכל־מיני לם

 תלבושות אותה הלבישו אותו, והרימו שלה
 שאחרי — יצא זה ומכל ומודרניות, עתיקות
 הגרמנים הגיעו מפרכת עבודה של שבועיים
יפה. די בחורה היא שאביטל למסקנה
מזה. לה יצא לא עדיין כוכבות אבל
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מחיל־האוויר מחפשת־אמת
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ה־ והמנהלים הבמאים אותה לקחו ז

 במועדוני־ ,שונים לבילויים גרמנים 4\
 הם ארץ־אשכנז. את לה הראו הם הלילה.

 לגרמניה להתייחס לה גרמו והם לה. החמיאו
ממש. בהתלהבות החדשה

 דבר, של בסופו הולידה, זו והתלהבות
קאריירה. של ניצניה

 כתב, הדדית. התלהבות זו היתר, בעצם,
 המיליונר של ביטאונו הבילדצייסונג, למשל,

שפרינגר: אכסל הגרמני
 מ־ שהגיעה תקח־ת־הקולנוע פז, ״אביטל
 שלה הקאריירה את עכשיו בונה תל־אביב,

בברלין.
 וגברים מלאכותיים פרחים שונאת ״היא

 שמעמידים שמזוייפים, ,כאלה מלאכותיים.
 שמה זאת ובכל שלמד, לא עדיין היא פנים;׳

המלך. דויד של החמישית אשתו כשם
 ב־ חיילת־לשעבר היא זו, ״מחפשת־אמת

 המאמינה אשד, וגם הישראלי חייל־האוויר
 החשובים הדברים הם והאהבה שהאלהים

בעולם.״ ביותר
ה הרמז מופיע הגרמני, בעיתון ושם,
 קאריירד, פז אביטל תעשה כיצד ראשון

לא־בדרן־־המיטה. —
 והוא. בגרמניה, לד, שדואג מי יש כי
 טהורים: אמנותיים מטעמים דווקא זאת עושה

 אחד גם שהוא בראונר, ארתור ״הבמאי
 טוביח הישראלי הסרט להפקת השותפים

 אביטל, את לפרסם רוצה בנותיו, ושבע
 ימצא ״הוא העתון. כותב שחורת־השיער.״

 שלו, הניא בסרט־הענק מקום הנראה כפי לה
רומא.״ על הקרב

^
סודות והרבה רך קוד

*  בשבחו ממש משתפך הגרמני עיתון ך
הרוטאג־ ,הענוגה העצובה, הופעתה את | 1
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 לעשות הקשה בדרך שבחרה הנערה של טית
וכותב: — קאריירה
 מכניסה היא רך. בקול מדברת ״היא

 מד, באמת, אני ,מה המיסתורין. ברוח אותך
 הזה הסוד את אגלה. לא בעצמי, רואה אני
תאוותי ואת פגמי את לעצמי. שומרת אני
סודותי. גם אלה —

להתחתן ארצה שאיתו הגבר ייראה ,״ואיך
 להיות צריך הוא אבל שלי. הסוד זה גם —

 אותי לאהוב צריך והוא אינטליגנטי ישר,
מאוד.״
 בינלאומית בקאריירה רוצה אביטל ״אין

 הגרמני, העיתון גם מטעים מחיר,״ בכל
 פז אביטל של הצהרותיה את כנראה ששמע
 היא שלי ,המולדת אומרת: ״היא היפה.

 את למצוא לחיות, רוצה אני ושם ישראל
 משפחה — משפחה ולגדל האמיתית האהבה

גדולה.׳!״
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בצוותא קפיצה
לחוד. וחיים לחוד, שאיפות ולס

 קפץ שכאשר איש התפלא לא כן על
ל בראונר ארתור היהודי־הגרמני המפיק
 שתקפוץ פז אביטל את לקח הוא ישראל,

 לכל איתו כאן קופצת ושהיא איתו. הנה
 בשמלת־ לבושה זרועו, על שעונה מקום,

 שאינה הראשונה הנערה גם והיא ארוכה; חג
 הירושלמית לוועידת־ר,מיליונרים מתייחסת

מרשים. משהו כאל
המיליו את מצאה כבר שהיא משום אולי

שלה. נר
 המסיר זה, קטן שפרט לאחר ועכשיו,

 הדרך, מן סולק הטורדנית, סכנת־המיטות את
תוכ של שלמה לשורה פז אביטל התפנתה

 טוביה, של להופעת־הבכורה באה היא ניות:
 בו השני הסרט של הבכורה להצגת מחכה

ל מתכוננת והיא — והילד הנטל השתתפה,
 שבקאן, הבינלאומי הסרטים לפסטיבל נסוע
 ושבע טוביה של השחקנים צוות כל עם יחד

בנותיו.
 במיסתוריות אומרת היא ״נראה,״ אחר־כך?

 או הוליבוד אם נראה — והכוונה הרגילה.
לדרישותיה. יותר יתאימו ברלין
 וארתור בראונר, ארתור יושב בברלין כי

 יותר, הצעיר אחיו־שותפו עם יחד בראונר,
ישרא כמגלי־חתיכות ידועים בראונר, וולף
 אתן גילו שנים שלוש לפני ותק. בעלי ליות
הדוגמ את לקח בראונר ארתור לוי. ז׳אנם

 אותה, גילה לברלין, הזוהרת הישראלית נית
היא כי אם — גלוייר, היא עכשיו ועד

ב דווקא תפקיד שקיבלה מזמן לא כתבה
 שון של לצידו אף — ולדבריה לונדון,
קונרי.
גם יש אז, עד יזדקן לא קונרי שון אם

 ואם לצידו. לככב טובים סיכויים לאביטל
 מה זד, אחר. גדול כוכב עם אז שון, עם לא

וה היפות הקטנות, הילדות לכל שקורה
״. כן? לא מיליונר, מגלה אותן טובות׳

 שערבה לקבלת־הפנים הופיעה היא מקום. לכל פז אביטל מופיעהבראונד עם
 זרועו על שעונה ישראל, במוזיאון למיליונרים ירושלים עיריית

סולה. יהודית השחקנית — משמאל בשמלת־ערב. לבושה היהודי־גרטני, איל־הסרטים של


