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 ש־ נראה שאפשר. כמה עד היטב לעשותו

 הצילומים יום שאחרי כיוון בסדר, היתר.
 תפקידה, את להגדיל בועז החליט הראשון

אח צעירות של תפקידים שני חשבון על
 הוא למקום, הגיע גולן מנחם כאשר רות.

מישחקה. כושר על לה החמיא
 (יפתח בבנצי להתאהב צריכה היא בסרט

 ו־ מצחיקה בצורה אחריו ולחזר קצור)
 שהוא כיוון למדי, עצוב מצב גולמנית.

 שבה אחת, סצנה בנילי. מאוהב מצירו
 תוך יפתח עם לדבר צריכה רחל היתה

 לצלם צורך היה במסיבה, סלואו ריקוד כדי
 הזמן כל פרץ שיפתח כיוון ושוב, שוב

בצחוק.
 מאז היה תל־אביב, ילידת שטיינר, לרחל

 להיות :אחד חלום עצמה את זוכרת שהיא
 תיאטרון בסדנת שיחקה היא שחקנית.
 בסמינר שנה במשך מישחק למדה בצוותא,

 לימודיה את המשיכה מכן ולאחר הקיבוצים,
ברמת־גן. צבי בבית

 תיאטרון, בסדנת שיחקה היא שחקנית.
 בבית ושנה הקיבוצים בסמינר שנה למדה
 ב־ בהצגות־ילדים, מופיעה היא כיום צבי.

וכדוגמנית. בוקר, יורם עם מופע־פנטןמימה

 את ללמוד רוצה אני שאם לי ״אמרו
 סיפרה עדיף,״ צבי בית ביסודיות, הנושא

 השנה, סוף לפני אותי זרקו ״אבל רחל,
 שתיים עם להסתדר הצלחתי שלא כיוון

 כל על הקפדנות לי הפריעו שם. מהמורות
 אחד התלמידים. בין העכורה והאווירה פרט

 להשמיץ, רוצה לא אני השני. את שם אוכל
 המקום לי אבל טובים, דברים גם שם יש
התאים.״ לא

 אצלה סוכנודשחקנים, דרך הגיעה לסרט
 ממ״בחן־הבד, לכן. קודם קצר זמן נרשמה

 ״תוריד ליפתה לומר צריכה היתד. שבו
 נדמה טובה. לא בהרגשה רחל יצאה ת׳יד״,

 והסתיים מדי קצר היה שהמיבחן לה היה
משהו. לעשות הספיקה שהיא לפני

 לצילומי־פיר־ מצטלמת היא פרנסה לשם
 ומשתתפת בהצגוודילדים משחקת סומת,
בוקר. יורם של פנטומימה במופע

 את פגשה לימון אסקימו הקרנת לאחר
 הפקת אלה בימים מתכנן אשר שיסל, צבי
 מחוסר להתפעל שגמר אחרי חדש. סרט

ל המסך שעל ברכה בין המוחלט הדימיון
 תפקיד שיסל לה הציע שבמציאות, רחל בין

בסירטו.
 אותה יצלמו שהפעם מקווה שטיינר רחל
ויפה. חתיכה — שהיא כמות
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