
 תפקידה על היוקרתי, אמי לפרס מועמדת היתה
 כעת דוגלאס. קירק של לעידו טלוויזיה בסרט

תל־יוסף. בקיבוץ לילדים הצגה מביימת היא

 צעירה שחקנית היא פרנק ירית * *
 התחילה לא עוד במינה. ומיוחדת ^

 ועל הבימה קרשי על בביטחה לצעוד
 לפרס מועמדת היתה וכבר הכסף, מסר
 בארצות־ שמוענק היוקרתי, אמי

 בטלוויד מצטיינות לשחקניות הברית
 לעומת אך בפרס, זכתה לא עירית יה.

 של בסירטו ראשי תפקיד קיבלה זאת
 תפקיד בגרות, בחינות דיין אסי

 בעוד אך לאלילת־גוער, אותה שהפך
 על שמר בסרט, זוגה בן תות, שח

 התראיין. ככוכב, שלו הסטטוס
 המעריצות מועדון את וטיפח בעיתונים

 מעמדה, את ואיבדה עירית הלכה שלו,
 הנוער, אלילת תדמית חשובה לא לה

אחרות. עדיפויות היו פרנק לעירית
 25 בת פרנק, עירית את לעכל קשה

 רזה, מחוטב, פה חומות, איילה עיני —
 מסופרת זרוק, בסיגנון בטעם לבושה

 היא אופנתית, .קארה' בתיספורת
מאונס. כמעט לפגישה מגיעה

 נאיבית ילדה, כמעט צעירה, נערה
 בעברה שנוכרים ככל אך כביכול,

 יש הזו לצעירה כי מסתבר ובמעשיה,
 לא מגילה כפול שגילם שאנשים סיפור
ממנו. חצי עברו

 ולאם גרמני ממוצא לאב בת עירית,
 בית־ספר בוגרת היא פרסי, ממוצא
 בית למישחק ובית־הספר ילין תלמה

הוא אומרת, היא כך עולמה, כל צבי.

ך11  אומרת 25ה״ בת פרנק עירית ח11ח
# 1  ובראשונה ובראש כל קודם שהיא 11 1|1111
היא והקולנוע. התיאטרון הוא עולמה כל שחקנית,

 ממוצא ואם גרמני ממוצא לאב בת פרנק, עיריתזוהו נעות
קלצ׳ינסקי. סמדר הדוגמנית עם במסיבה פרסי,

 בוהמה. אנשי נמנים ידידיה ועם הבילוי במקומות להיראות מרבה עירית
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 גיסתה בואנק עיוית השחקנית
בבית אנגל שוה את איוחה

ונידית
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חתלזוגיוו
 מרתק, נושא נוסף, בנושא האחרונה של שמץ ללא המישחק. התיאטרון,

 שמעטים ומלואו עולם שהוא נושא שחקנית ״אני מכריזה היא צניעות
 בו. לגעת מנסים מאוד מלבד אד בזה," ייווכחו ועוד גדולה

יכלה לא אחרים, רבים שחקנים כמו בשנה עירית התעניינה למישחק

1 1 1 1*0 ^ ! ן ן ן ן  בפתיחה נועז בבגד לבושה פרנק עירית ךי
# 1 1  עם שפתחה השחקנים בוטיק של החגיגית #ן □1^ 11 1.

השתיים. בין השותפות התפרקה בינתיים פז. אביבה השחקנית


