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 מרבית עצמה. את מחלקת היא בינתיים
 שברמת־ בדירתה בית, יושבת היא הזמן

 בת ג׳ינג׳ית ילדה מגדלת היא שם אביב,
 הארץ, פני על נודדת היא בלילות אבל .3

 ל־ כדי ביותר הנידחים למקומות נוסעת
 ולהצחיק מאולתרים זרקורים מול התיצב

וחיקויים. מערכונים של בתוכנית קהל
 עצמי,״ את זוכרת שאני מאז מחקה ״אני
בבית־הספר הראשון ״ביום פנינה. מספרת

ברגר פנינה
ה את וחיקיתי הפה את עיקמתי כבר

טו תלמידה ,את אז: לי אמרה אמא מורה.
צדקה. אמא תהיי׳.״ לא כבר בה

תנועת־הנוער. היתד, מכל חשוב שהיה מה
 — ידעו כולם הג׳ינג׳ית? פנינה זאת מי

 ושרוך כחולה חולצה עם שמנמונת נערה
 שנזרקה השונזר־הצעיר, של הג׳ינג׳ית ׳לבן,

 לפיסיקה שהמורה מפני התיכון ומבית־הספר
נזרק. הוא גם שלה. החבר :היה

 יכלה פנינה הבינות. בתיאטרון עבד אבא
 את סוף. בלי תיאטרון הצגות ■לראות
 קש־ בעזרת פעם• 14 ראתה לח־דוס !אירמה

 ה־ לבית־הספר להתקבל ניסתה האבא ירי
החליטה לוביץ׳ פאני בבית־צבי. ■דרמאתי

במוצבים התנדבות
בפני הופעה בשעת נראית היא

 להופיע מאשר אוהבת יותר שאני דבר ״אין
 באך פנינה. אומרת צה״ל,״ חיילי בפני בהתנדבות

ניר. רמי הזמר ניצב כשלידה הירדן, בביקעת צה״ל חייל■

 וסילקה שחקנית פעם אף תהיה לא שהיא
 את ניחמו ותיקים שחקנים משם. אותה

 פאני לך שאמרה מה זה ״אם פנינה:
 תהיי.״ כן שחקנית את אז לוביץ׳
 הגיעה היא להיות. קשה היה זה אבל

 כש־ מרכז פיקוד ללהקת מבחן דרך לזה
.17 בת עוד היתר,
 שהיה גדעון, בעלה, את הכירה גם שם

 שם לא ״הוא הלהקה. של האקורדיוניסט
 נזכרת שלי,״ חבר להיות רצה ולא עלי

 סיפרתי עליו. להתלבש החלטתי ״אז פנינה,
 שהשתחררו אחרי עשיר.״ אבא לי שיש לו

 ל־ פנינה לכלכלן. הפך גדעון נישאו. הם
 על ההופעה של הג׳וק אבל עקרת־בית•

ממנה. ד,ירפה לא הבמה
^ * *

אגשים מכירה ?א
א ^י תוכנית לעצמה הרכיכה .

ש מהם אחד מערכונים, משלה: קטנה ) (
טי של ומונולוגים חיקויים בעצמה, כתבה
ב מסתובבת היא זה עם שונים. פוסים

 מה־ שונה היא בחלטורות. ומופיעה ארץ
מה אותה ואוהבים בבראנז׳ה שלה קולגים

 שמכירים אלה לבמה. עולה שהיא רגע
 מוכשרת! מוכשרת! ״את צועקים: אותה
 עצמך?״ את דוחפת לו את למה

 ״אני הביישנית. פנינה מתגלה אז אבל
 לא ״אני אומרת, היא אנשים,״ מכירה לא

 מסתובבת ולא הנכונים במקומות יושבת
 אלך שאני פתאום מה אז הבוהמה. בין

 או עלי ממליצים היו אם עצמי. את ואציע
 אחר.״ משהו זה אלי, באים
 על לחלום ממשיכה היא שיבואו עד

אפי בסרטים, משחק על בתיאטרון, הופעות
 היא פירסומת. סרטוני רק אלה יהיו לו

 חומר מזמינה חדשה, תוכנית לעצמה מכינה
ו עליצות מליאת תוססת, מחברים• אצל

ועוד יבוא יום פנינה: יודעת חיים, שמחת הששע־ העובדה בגלל סבלה ילדותה שמאז פנינה, סבורה עורי ה1 ג״יוג׳יח § שלה. הבלה בשמלת פנינה הרד


