
 הוליווד שער■ את דגו״ד שהצליחה מחיפה הנערה
ת הכוכבות לעול□ להיכנס מנסה הראשית בדל

ת ח  ידה בכתב המבטיחה סטיבנס, דורית של החדשהפירשם נ
בחלו איתך ■אתראה ״אני : הכרזה את שרוכש חי לכל

 של המפורסם הפוסטר של השיא את לשבור איימה סטיבנס של הקודמת הכרזה מותיו*.
 באר־ ביותר המצליחות הפוסטרים מוכרות הנערות מעשר כאחת נבחרה היא פוסט. פארה

מוכרת. שהיא הכרזות על רב כסף מרוויחה דורית מיוחד. שנה בלוח וקוטלגה צות־הברית

א י  שלה. יפהפיות ב׳תמונות־ענק חודשים • י כמה כל המערכת את מפציצה ^
בהוליווד, מצליחה אמנם סטיבנס דורית

 ביקרה לא שבה ישראל, עם הקשר אבל
לה. חשוב עדיין שנים, שמונה כבר

 צעיר בגיל והיגרד, בווינה נולדה היא
 עליה, מתה האהובה אמה לישראל. מאוד
בקי להתחנך אביה על־ידי נשלחה והיא
השתל־ לא והחטובה הבלונדית הנערה בוץ.
ב ארוכה תקופה הקיבוציים. בחיים בה

 רחמניה, כאחות בבתי־חולים בילתה חייה
ל מזור הביא הכובש חיוכה כי ואומרים

פצועים. הרבה
 באירופה. לטיול יצאה 18 בת בשהייתה

הבי אותה החזירה יום־ד,כיפורים מילחמת
 — בבתי־זחולים לעבוד התנדבה והיא תה,

 הפצועים החיילים בין מפיצה היתד. אילו
 מעלה לבטח היתד. שלה, הפוסטרים את
שלהם. המורל את

ב פגשה חייה של מאוחר יותר בשלב
 ג׳ואל — עולמה כל את שינה אשר איש

הח כמוה הוא שגם אנגלי צעיר סטיבנס,
 דורית ארצות-הבריח. את לכבוש ליט

 לה היה בארץ כדוגמנית. אז עד הופיעה
ולהסת־ להתאפר אותה שלימד ספר, חבר
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 להיות אותה לימד סטיבנס ג׳ואל רק.
כוכבת־קולנוע.

 שם בפלורידה, התגוררו הם בתחילה
 יותר מאוחר החוף. על מיסעדה להם היתד,
 לוס־אנג׳לם. שליד ביץ׳, להילוגדה עבדו

מיסעדה. להם היתד. שם גם
 ה- לאשתו בנוגע תוכניות היו לגץאל
 בבגדים אותה מלבייש החל הוא יפהפיה.

ב להתעמלות אותה לשלוח כוכבת, של
 האהוב מכון־ד,התעמלות קונקשן, ספורט

מכו מייד לה וקנה הוליווד כוכבניות על
 מחזיק שכמוה פתוחה, ספורט מרצדס נית
בהוליווד. משהו שהוא שחושב מי כל

 באיזור, טוב הכי לצלם אותה לקח הוא
סוכנו בין תמונותיה את להפיץ החליט

 צץ גם אז בעיר־ד,כוכבים. השחקנים יות
 ה־ מיקצוע את להמיר במוחו: רעיון

 מאז סוכן־שחקנים. במיקצוע מיסעדנות
דורית. את דוחף הוא

ם מי  איו
שכאלה

 של פוסטר איים כשנתיים פני
ב־ לבושה מופיעה היא שבו דורית,

האשה
שלנו

בהוליבוד
 פוסטר של שיאו את לשבור רטוב, בגד־ים

 פוסט. פארה של זה — מפורסם פחות לא
ה הפוסטרים מנערות כאחת נבחרה היא

 הפוסטר בארצות־הבר״ת. ביותר מצליחות
 והכנים עותקים, אלפי במאות נמכר ישלה

רב. כסף ולבעלה לה
ביו הנמכרים הפוסטרים עשרת גיבורות

 מפואר. בלוח־שינה רוכזו באמריקה תר
 יפהפיות של לציה שם כיכבה דורית
פרינסי־ וויקטוריה פוסט פארה כמו רבות,

מדאלאס. פל
 הטלוויזיה בסידדת השתתפה לאחרונד,

 החתיכה היתד, היא מגנום. הפופולארית
 ה־ גיבור סלק, תום של לצידו שהופיעה

טלוויזיוני. בונד ג׳ימס מעין שהיא סידרה,
תפקי את סיימה עתה שזה מספרת היא

 הנודע הקומיקאי עם טלוויזיה בתוכנית דה
 שיצא שלה, החדש וד,פוסטר ריקליס, רון
במכי שיאים שובר כבר לשוק, עתה זה

רה.

 מעשרת אחת היא
 הפוסטרים נערות

 המצליחות
ביותר

בארצות־הברית
מנה מספחת, היא כך סי־בי־אס, חברת

ב שילובה על בעלה עם משא־ומתן לת
 בתרגום שתקרא׳ אחרת, טלוויזיה תוכנית
 מאיימת היא מזה חוץ שכזה. זוג חופשי,
לביקור. ארצה הבא בחודש מגיעה שהיא

ה  מיגבל
ת ח בלבד א

*ו  שישראליות במקום הצליחה ית1ן
 כתר שנית חידה, אורלי כמו רבות, 1

ל לחדור כוחן בכל המנסות ואחרות,
 קשריו בזכות !נכשלו. הוליווד, של עולמה

 כל אותה הדוחף בעלה, של הענפיים
החיצו הופעתה בזכות הצמרת, אל הזמן
 מצליחה היא אמריקאי, כל המלהיבה נית

ב טלוויזיה. בסדרות פעם מדי להשתלב
 ה־ המשרתת בתפקיד אותה ראיינו ארץ

 באחת וכן המ׳הגריס, בסידריה צרפת״ה
צ׳ארלי. של. בהמלאכיס האפיזודות
 המיב־ — בלבד אחת מיגבלה לדורית

 כמעט מקבלת היא לכן שלה. הישראלי טא
 בעיקר זרות, נשים של !תפקידים יתמיד

 המיב• על להתגבר מנסה היא צרפתיות.
מדי איתד, העובד להגוי, מורה בעזרת טא

 גס שהוא ססיבנס, ג׳ואל *111 ך ה
מט מצליח, סוכן־שחקניס # 11 בי 11
 לסד־ ■אותה ודוחף דורית של בעסקיה פל

 לוטה השחקנית ביניהם רות־טלוויזיה.
הקודם. הפוסטר למטה: בתמונה בלאונט.


