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 סרט להסריט יהיה אי־אפשר מעט 1ו **
2 יש שחקן בו שיככב מבלי בינלאומי 1

 או קוסד גרי כמו כוכבים היו פעם ראלי•
 היה אחר־כך קהל. מושכים גייבל קלארק

הישראלים. של תורם הגיע ועכשיו העירום.
 סרטים תריסר לחצי חתום כבר טופול

 אסי בלונדון, מככב לוי אורי הוליבודיים.
 ועכשיו בלונדון. לביא ודליה בוזינה דיין

בר־יותם. ראובן — לרשימה חדש שם נוסף
 היה ״בריותיי, בקיצור המכונה בר־יותם,

 עד — החיפאי התיאטרון של צנוע שחקן
 הבינלאומיים. מפיקי־הקולנוע אותו שגילו
 נכבד בתפקיד משחק הוא אלה ימים בעצם

 חברות־הענק של בסרט־מיליונים במלטה,
ספינות־הגיהנום. ויונ״טד־ארטיסטם: מיריש

 אלה .חברות של הכבירה מכונת־הפירסום
 נווה״ יליד בריותי, את להפוך החלה כבר
 כדי בינלאומית. לדמות שבתל־אביב, צדק

 אלמוני בשחקן דווקא בחרו מדוע להבין
 היו שבאמריקה לתפקיד החיפאי מהתיאטרון

 המחיר, בחצי לשחק מוכנים שחקנים אלפי
האמריקאי. הביולטין את לקרוא די

★ ★ ★
בצבא־ צנחן גס שהוא שחקן הו ץ

 מי־ חברת מפרסמת ההגנה־לישראל,״ ן //
 של תפקיד משחק ״הוא גדולה. בגאווה ריש
 עתה המצולם בסרט קשוח, מרפדת איש

 הוא ג,2ה־ בן ראובן, שבמלטה. בקלקרה
 העירוני בתיאטרון הראשיים השחקנים אחד
חיים יצאו שמתוכה הלהקה — חיפה של

כ

סטן עם
— ישראלי

 בעלי-שם.׳׳ אחרים ישראלים ושחקנים מופול
 ארצישראלי צעיר בריותי משחק בסרט

 במלחמת־ ,הבריטי לצי שהתנדב יעקב, בשם
של הוא תפקידו התסריט לפי העולם־השנייה.

 הוא להרוג. ביכולת שנחון שזוף ־בחור
 כשתפקידו כקצין, טורפדו ספינת על משרת
 הבריטי.״ הצי של ש״רות־הסוחר על לשמור
 לתפקיד בריותי מתאים הסרט יוצרי לדעת

תפקיד לו יש הישראלים רוב שכמו ,משוס

הקונסול עם
ומודרני —

 1967וב־ ז956ב־ נלחם הוא בחייו. גם לוחם
 אבל בקרב.״ נפצע גם ובמיבצע־סיני כצנחן

 החברה מצטטת אי־הבנות יהיו שלא כדי
וכבר מלחמה שונא ״אני בריותי: את

אנטי־מלחמתיים.״ מחזות בהרבה הופעתי
 כדי עוזרים של שלם צבא עובד בינתיים

 וקשוח אמיץ מצנחן בריותי את להפוך
 הוא לצורכי־פירסומת גינונים. בעל לכוכב
 חייטים ל״י; מיליון ארבעה של בסכום בוטח

 חליפות לו לתפור הוזמנו מיוחדים איטלקיים
 שערך במסיבה האחרונים. האופנה צוי לפי

 הסרט של לצוות־ההפקה ראש־ממשלת־מלטה
 ישראלי, קונסול גם כבוד כאורח נוכח

בריותי. של בזכותו שהוזמן חסין, אליהו
ישראל. היתר, במסיבה המרכזי הנושא
 בחו׳׳ל,״ סחורה היום זה ישראלי ״שחקן

 עשה ״טופול בארץ. לידידיו בריותי כתב
 <— ישראליים לשחקנים כל־כך ניפלא שם
 את מכיר שהוא להעיד שיכול מי שכל עד

בפניו.״ פתוחה כבר להצלחה הדרך טופול,

לטלוויזיה השרות
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 — ״אמפא״ שרות לרשותך עומד מקום בכל
הידיעה. בה״א השרות

 תקלה בשעת המקלט את בביתך מתקנים אנו
 ידריכו שלנו המומחים כן: על יתר כלשהי.

 שתפיק כדי המקלט בהפעלת בביתך אותך
 ממנו. ההנאה מיטב את

 להיות וחייב רוצה אתה טלוויזיה בקנותך
 גורם במרחקים) בישראל(ולא כאן שיש בטוח
 על המלא השרות את לך לתת שיוכל רציני

לכך. הדרושים והידע החילוף חלקי כל
 מחים בתשלומים גם ״אמקור״ טלוויזיה לרבוש תובל

בארץ. לאומי בנק סניפי פל באמצעות
 הטלוויזיהמורשים. וסוחרים ״אמפא״ בחנויות פרטים

המפתח עם


