
 שקישטה אחו■
 נר השנה נמשו
 חבות׳, אירוע
 בנינה יצאה

 לכבוש השבוע
 - העולם את

 זה מאורע ולרגל■
 שוכח היא

ביניים סיכום

ה של והדרישות הצלמים של הדרישות
 ובהתאם מדוגמנית. הדרישות וגם אופנה,

 וללמוד. עצמי את לטפח התחלתי לכך
אחרות. מדוגמניות בייחוד
 תל־ צעד. אחרי צעד בשלבים. הלך הכל
 בצילום התחלתי קטנה. עיר היא אביב

 אבל מעשנת׳ לא עצמי אני עישון. נגד
 ואז אחרים. צילומים מיני כל גם עשיתי
 פירסומות. להמון הצטלמתי הדרישה. החלה

אותי. להכיר התחילו
הו הטלוויזיה. זה אותי שעשה מה אבל
 שר שאותו איזבל, השיר של ברקע פעתי

 נוף. עקיבא הליכוד מטעם חבר־הכנסת
ה מסך על פעמים הרבה הוקרן השיר

פירסום. המון לי נתן וזה טלוויזיה,

 עס גערה
נקי ראש

 המגא־ בטלס־וטלנזה, הופעתי חו״יכך ^
מ וכ דוגמניות. ושתי צלם עם זין־לנוער, \

בט תוכניות בהמון השתתפתי דוגמנית
ב הופעתי האחרונה בתקופה לוויזיה.
 מישחק. של בתפקיד ניקוי־ואש, תוכנית

מחמאות. המון עליו שקיבלתי
הו בעיתונים. כתבות הרבה עלי היו
 וב־ ,ואופנה צילומי־פירסומת בהמוני פעתי

 תופעה מין יצר זה כל תצוגות־אופנה.
 אותי. להכיר התחילו שהאנשים כזאת
 שאנשים לא הוא לי מחמיא שהכי הדבר

 כל שכימעט אלא אותי, מכירים מבוגרים
 אלי באות אותי. מזהה ברחוב קטן ילד

 שנתיים, בן ילד לי ״יש ואומרות: אימהות
מח נורא זה אותך!״ מעריץ ממש שהוא

לי. מיא
גם פנינה אותה נשארתי אישית, אני,

 ב* ,1954 בדצמבר, 30ב־ ולדתי ן
ל קרוב בת אני היום פתח־תיקווה.

 קרו־ שאני להגיד מתביישת כבר אני סל.
 בהעולם להופיע כשהתחלתי כי ,20ל־ בה

לסג אז נבחרתי וחצי. 15 בת הייתי הזה
 מאז, עבר זמן הרבה מלכודהמים. נית

מהר. עבר הזמן זה עם דחד
 ואמי ייקה, היה אבי בת־תערובת. אני

 אחות. גם לי יש עיראקי. ממוצא היא
ונשואה. ,18 בת היא

יל את בפתח־תיקווה. גדלתי חיי כל
 העממי. ובבית־הספר בגן, ביליתי דותי

ו לבורנטית אחת שנה למדתי ואחר־כך
ב להתעסק התחלתי זה אחרי פקידות.

דוגמנות.
 השאיפה לי היתר. תמיד מילדותי, כבר
והת כשגדלתי, אבל עורכת־דין. לה״ות
אצלי השתנו ולהתבגר, להתייפות חלתי

---------- מאח ----------
ם פנינה בלו רוזנ

 בשטח קאריירה לעשות החלטתי הדברים.
הזוהר.

 מלכוד וכסגנית אלגנס כמיס נבחרתי
 ברצינות. עצמי את לבנות והתחלתי המים,

 צילומים, להם הראיתי לצלמים, ניגשתי
 המקומי. לשוק־העבודה עצמי את והצעתי

 תגד שום היתר. לא הראשונה בחצי־השנה
היענות. שום בה,

 ביקע
איזבל של

 הסתפרתי תדמית. לשנות החלטתי ז ^
 עם השלושים, שנות בסיגנון קצר,

ב השפתיים את צבעתי והכל, תלתלים
מה לראות התחלתי אדום־לוהט. ליפסטיק

 יותר למדתי פשוט הפירסום. כל אחרי
 אנשים, להכיר למדתי החיים, את להכיר
 אנשים ומה אוהבת, אני מה לדעת

מבו יותר הייתי תמיד אומנם, אוהבים.
 שהוא הניסיון, אבל שלי. מהגיל גרת

המון. לי נתן טוב, הכי הביודספר

ת אין הבו  א
גדולות

 דבר. אותו נשארתי האופי בחינת **
 להתאים יודעת אני סנובית, לא אני *!)
 עם מסתדרת ואני חברה, לכל עצמי את
חברה. כל

 עוד היום. עד גדולות, אהבות לי היו לא
 יכולה שהייתי הבחור את מצאתי לא

 וזה, הכל. לו לתת מוכנה שאני להגיד
 שלי הקאריירה היום אחת, סיבות: משתי
 לתת בשביל — והשנייה לי, חשובה יותר

דב הרבה על לוותר צריך הכל לבן־אדם
לזה. מוכנה לא עוד אני והיום רים,

 חוג- לי יש אבל קבוע, חבר לי אין
 אנשים אוהבת נורא אני רחב. ידידים
 אני לטיפשים, אלרגית ממש ואני חכמים,
 מהם ללמוד יכולה שאני אנשים אוהבת
 אצלי משחקים לא והיופי הגיל הרבה.

 בן להיות צריך לא שהוא כמובן תפקיד.
 בגיל שיהיה אבל שישים, או חמישים

סביר.
 בלי מסתדרת שהייתי חושבת לא אני
 חשוב זה אבל בחיים, הכל לא זה כסף.

 יותר ופורחת מצטיירת האהבה כי מאוד.
כלכליות. בבעיות נתקל לא כשאדם
מחז לי גם יש יפה, בחורה לכל כמו

 אני כי סלקציה לעשות יודעת ואני רים,
 טיפש, יהיה שלא רוצה. אני מה יודעת
 לא הוא בעיני. חן ושימצא חכם, שיהיה

 רצוי אבל מיליונר, להיות בהכרח חייב
חסד־כל. יהיה שלא

 בארץ אז כסף, על מדברים כבר ואם
 שכשדוגמנית אנשים, להמון הרגשה יש

 שלה. המיליונים את עושה היא אז מצליחה
לדוגמניות שבהשוואה מכיוון נכון, לא זה
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