שתים־עשרה נערות־חודש זכו בשנה שעברה להצגת־בכורה מעל עמודי העולם הזה ,ב־
סידרה שהתחילה בשנת  . 1562מה קרה להן מאז התפרסמו?
© נערת ינואר דליה הרץ הוצגה בהצגת־בכורה עם פירסום ספר שיריה
מרגוט .עתר ,עומדת דליה לערוך הצגה שניה ,אולם על במה אחרת — במת התי
אטרון .במשך השנה שחלפה השלימה דליה
כתיבת מחזה ,שהתקבל להצגה בהביסה ,ב
מסגרת התיאטרון הניסיוני ,במה חדשה של
התיאטרון .אם יצליח המחזה ,שיבויים על־
ידי אמנון מפקין ,קיימים סיכויים שיוצג
במסגרת הרגילה של התיאטרון.

! ■ 1ז  711ג ; * 1ד  1ו  1ר ב
סיונ ס ט דניי ם

בחודש ינואר
מוקדמות ובגרות

נפתחים קורסים חושים

ספרי לימוד בתוצאת בית הספר
נפתח קורס מיוחד לבגרות בוקר

^מו^ 3

@ נערת פברואר ג׳יל פרידמן

פרטים והרשמה :
מ־ 10בבקר עד  8בערב

ינואר
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נ 1ב 11י 1£1ד אז רי

ל הנ טו ת ט ע ^י ס

החודש
נפתחים קורסים חדשים

שרטוט בנין
שרטוט מכונות
ארכיטקטורה ועיצוב פנים

מאי

פרטים והרשמה נז־סו בבקר1עד  6בערב

ל ה ש ת ל מז ת
מ ק צ ו ע י ת  1תי ב 1ניחנ

 11י 713ביאליק 17
•דנויגלינז יפו  ,33בית יואל
תל -א  1י  1ד ד ו ס אלנבי 76
מ ל  -א נ י ג צ נ ו ! דיזנגוף 86

יולי

סיימה את הרומן הקצר שלה עם ישראל
בשמץ של טינה .הנערה היהודיה־האמריק־
אית מפיטסבורג ,במדינת פנסילבניה ,שלא
הסתירה את שאיפת הנדודים וההרפתקות
השוכנת בקירבה ,היתד ,נשארת אולי זמן
ארוך יותר בארץ .אולם זמן קצר אחרי ש
ייחלה להופיע עם שייקר ,אופיר במ עדון
החמאם ,במסגרת קבוצת הבנות שליוותה
אותו ,פורקה הקבוצה וג׳יל ירדה מן ה
במה• כעבור שבועות מספר עזבה את זד
ארץ .לפי פריסות־שלום שהגיעו ממנה ,היא
מסתובבת עתה בפאריס.
• נערת מרס יעד גורפינקל הר
חיבה את אולפן הקרמיקה שלה ,הפכה ב
משי שבועות מספר לבנאית ,הרסה קירות
ובנתה חדשים לקראת פתיחת הגלריה ה
חדשה שלה לציורים ומוצרי קרמיקה.
© נערת אפריד אביבה סלע בד
קיבוץ השומר־הצעיר בנגב ,ניר־עוז ,עזבה
את הקיבוץ וחזרה למשפחתה הנוצרית בניו-
יורק.
• נערת מאי גלה לנגנם גילתה
שים,ר ניכר בלימודי המתמטיקה שלה ב
כיתה השמינית של גימנסיה שלווה .באל-
גברה ובגיאומטריה זכתה בציון  ,90עוב
דה שעוררה בה התלבטות באיזה מיקצוע
לבחור בלימודים גבוהים :מתמטיקה או
ארכיטקטורה .גלה ,שקיצרה את שערה ,הוג
דרה כבעלת כושר קרבי מלא בבדיקות ה
צבאיות שנערכו לה ,אולם היא מקווה ש
ינתן לה לשרת במיסגרת העתודה האקד
מאית• כו ,עדיין אין לה ידיד קבוע.
• נערת יוני זהבה קמחי הצמי-
חה לעצמה כנפיים .מדיילת קרקע ביריד
המזרח היא הופכת לדיילת אויר בקורס
של אליעל.
• נערת יולי אדה שפירא נטשה
את התעסוקה הקולנועית של ימי החופש
הגדול ,חזרה אל ספסל הלימודים בגימנסיה
הצרפתית־עירונית ,שם היא מתכוננת עתה
לבחינות הבגרות .יחד עם זאת עומדת אלה
לזכות בימים הקרובים בהסמכה של דוג
מנית׳ תתחיל להציג את עצמה על מסלול .
התצוגות .כמעט בהתרגשות .היא׳ מצפה ל
תחילת השרות הצבאי ,רואה את עצמה
במדי קצינה ,מקווה רק שיינתן לה קודם
לערוך טיול ארוך לחוץ־לארץ.

 9נערת אוגוסט אריאנה נולד־
מן נעלמה מנוף הבוהימה התל־אביבית ,בו

יוני

אוגוסט

היתד ,שתילה עד אוגוסט .בהצגת החמאם
שורש כל רע ,בה שיחקה תפקיד ראשי,
היא הוחלפה על־ידי שחקנית אחרת .הכיש
לון בתפקיד ,בו תלתה תקוות כד ,רבות,
הביא אותה לדיכאון ,והיא נטשה אתי החב
רה עמד ,נראתה .במשרד החמאם מצפה לה
המחאה .אם תראה אותה ,מסור לד ,על כך.

^ נערת ספטמבר הידאקו יוני־

ספטמבר

אמה ,פורטת־הנבל היפאנית ,שהשתתפה
בתחרות־הנבל הבינלאומית שנערכה בארץ,
חזרה לטוקיו .אולי תשיב ותשתתף בתחרות
הנבל הבאה שתיערך בארץ בעוד ארבע
שנים.

אוקטובר

• נערת אוקטובר נעמי בן־דוד

היתד ,מרותקת למיטתה כחודש ימים בשל
מחלה .בתוצאה פרסומה היא מבחינה כאשר
היא מופיעה בחברה חדשה ושם יודעים כבר
הכל אודותיה .כאשר ביקשה עבודה כמורה
לריתמיקה באחד מבתי־הספר ,הודיע לה
המנהל :״אין צורך בהמלצות ,קראתי עליך
הכל.״ היא קיבלה את העבודה.

 1 0 0י ענ ר איי

ו הנ עו 1ת ט נ נ א י ם

@ נערת נובמכר מידית שם■
אור קיבלה ,בעיקבות פירסום הכתבה או

נפתח קורס חדש

דותיה ,שפע של מכתבים .רובם היו הצ
עות ידידות של צעירים׳ עליי׳ 0לא השי־
ד/סכר
בה .מכתב אחד של צעיר ,שהסיק מדבריה
נוכמכר
כי היא מתכוונת לא לשרת בצה״ל ,נענה
בחריפות רבה .שרותך ,של מידית ,שעדיין לא הגיעה לגיל גיוס ,נדחה מטעמים רפואיים.
הלימודים באוניברסיטה נמשכים ומשעשעים ,לפי הגדרתה ,למרות שהם דורשים הרבה זמן.
• ' נערת דצמבר איילין זלר מאושרת בתפקיד הבימתי הראשון שלה ב
ארץ ,בהצגת מעגל הגיר הקווקאזי בתיאטרון החיפאי ,לו נשקפים סיכויי הצלחה חסרת
תקדים.
אלה הן פני  .1962מה יהיו פני  ?1963מי תהיינה ה
נערות אשר תגלמנה בדמויותיהן ,בהתנהגותן ,בפועולן,
בתקוותיהן ובאכזבותיהן את מהותו של נוער ישראל
בשנה זו? אם יש לך הצעה ,אם ברצונך להפנות את
תשומת־לבנו לצעירה חיובית ,מעניינת ,הראוייה להצגת־
בכורה — כתוב לנו.

רדיו-אלקטרוניקה
פרטים והרשמה מיסו בבקר עד  8בערב
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