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 בסרט המתחניות אחת תהייה 18ה־ בת |

 עצמו, הסרט במאי מצחיקים, ישראלים
 — עצמה על מעידה היא כך — שיסל
הצו קהל ואם בסרט. תפקיד לה הציע
 עד קצת להמתין ייאלץ הישראלי פים

 רק זה שלה, המישחק כישרון את שיגלה
 הצעתו את לדחות נאלצה שהיא מפני

 מכירה היא אותו — שיסל של האדיבה
בצד,״ל. השדות בגלל — שרתון מחוף
המש חיילת. להיות השתגעה שהיא לא
הנוק הצבאית והמיסגרת המדים מעת,

 האופי עם בדיוק הולכים לא אלה — שה
 עצמאית,״ להיות אוהבת נורא ״אני שלה.

ש מראשון־לציון, התיכון בוגרת אומרת
וברמ בראשון בוטיקים בעל של בתו היא
 חוץ לעשות דברים המון לה היו לה.

 סוסים על לרכב כמו בצה״ל, מלשרת
 סתם או באילת, סקי־מים לעשות בנתניה,

 היתד, שבו ביום החוף. על היום כל לרבוץ
 שכל החליטה אפילו, להתייצב צריכה
 הרגליים את לקחה בשבילה, אינו העסק
ב מאסר ימי תשעה אבל הביתה. וחזרה

 אותה לימדו כך, על שספגה צבאי כלא
להסתגל. למדה היא לקח.

ומש ברפיח כחיילת משרתת היא כיום
 ההיא. החווייה על עוד לחזור שלא תדלת

 והעיניים הבלונדי השיער בעלת לעינת,
המש בתחום בעיות תמיד היו החומות,

 ״רציתי נזכרת, היא ״בבית־הספר,״ מעת•
 בכיתה המון מפריעה הייתי אבל ללמוד,
 את משלימה הייתי אחר־כך לים. ובורחת
 תעודת־הבג־ בשביל למדתי לא החסר.

עצמי.״ בשביל אלא רות
לע קצת הספיקה לצבא הלימודים בין

מתכו היא אליו מיקצוע בדוגמנות, סוק
 ■עי- המדים. את שתסיר אחרי לחזור ננת
בתו ושיסל — הקרובים שידידיה נת,
או ״האני״, בכינוי אותה מכנים — כם

והתבו ספרות שירה, גם מזה חוץ הבת
חוף־הים. על דדות

 יכלה 16ה- בת גרינברג יעל ם
 מל- לתחרות מועמדותה את להציג

 בית־ספר תלמידת שהיא למרות כת־המים
 בו שבבית־הספר מפני רק זה הרי דתי,
 ליאו־בק ע״ש בית-ספר — לומדת היא

 מופקדים — שבחיפה שפרינצק בקריית
 הרפורמי. הזרם אנשי בידי הדת לימודי

 השישית, הכיתה את השנה שסיימה יעל,
 הולכת ואף יהדות לימודי שם לומדת

 שום מוצאת ואינה רפורמי לבית־כנסת
בתחרות. השתתפות לבין אלה בין סתירה
 להישאר גם ומתכוונת בדם חיפאית היא
בעי חן מוצאת בחיפה ״החברה כזאת.

 כבר ״והתרגלתי זאת, מצדיקה היא ני,״
 תמיד אין שבלילות נכון ולנוף.״ לסביבה

לק אפשר תמיד אבל בחיפה, לעשות מה
שם. ולכייף לנהריה או לטבריה פוץ

 בצופים, חניכה היתד, שנה לפני עד
 פרשה. מדריכה להיות ממנה כשתבעו אבל

בלימו שלה ההצטיינות שתחום ליעל,
 חסרים לא המתימטיקה, דווקא היא דים

מצ מתעמלת היא זה. בלי גם עיסוקים
 נכללה ואף בהפועל שהתאמנה טיינת,

 והיא חיפה. של ההתעמלות בנבחרת פעם
 ותרגילי־הקרקע בתרגילי־הקורה התחילה

 אמר קומאנצ׳י נאדיה שהשם לפני עוד
למישהו. משהו
 אצל למדה שנה לפני רוקדת. גם היא
 שוברט, ליאה למחול החיפאית המורה

 אליה מדבר זה הג׳ז. בסיגנון ריקודים
הקלאסי. הבאלט מאשר יותר

תמי שנתיים עדיין לה שנשארו למרות
 לה יש הלימודים, ספסל את לחבוש מות
 מייד לעתידה. באשר חומש תוכנית כבר

להת מתעתדת היא הלימודים סיום אחרי
קצי לקורס ללכת משתוקקת לצה״ל, גייס
 אחר- בחיל־הים. יהיה שזה אפשר ואם נות.
 במכון ולהשתלם ללכת רוצה היא כך

 מורה משם תצא אולי בנתניה. ויעייט
 בינתיים למחול־ג׳ז. מורה או להתעמלות

כמובן. חיפה, של הים. בחוף מסתפקת היא
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