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II *היו התגובות לרחוב. לצאת שהתחילה אחרי פרץ האמיתי הרעש ן1!¥'11 יל
I I I  ברחוב אותה עצרו עובר־ושב, מכל מבטיח על נוסף בלתי־רגילות. י 1*111 

עליה. צעקו ואף בקריאות אותה עודדו אשר אחרים ורביס־רביס ציירים צלמים,

ומנא!:א
 או' מיני וכל ציירים צלמים, ברחוב אותי
 גם והיו בקריאות אותי עודדו אחרים שים

 של הכת אנשי אפילו עלי. שצעקו כאלה
 לבקר אותי והזמינו אלי פנו קרישנה הארי
 הירקון. ברחוב שלהם ב״מיקדש״ אצלם

קרחים.״ הם גם כי מייד, איתי הזדהו הם
״יפה

נוח וגם
 הק- לעתיד התוכניות עכשיו? ה •1*
לאוני נרשמה היא לה. ברורות רוב 1■

 השנה בתחילת ותלמד בתל־אביב ברסיטה
 חיפשה היא לתיאטרון. בפאקולטה הבאה

 חנות ומצאה הלימודים, תחילת עד עבודה
 שחיפשה בדיזנגוף־סנטר ספורט למוצרי
 מדי, ״צעקה״ שלה הקרחת אך זבנית.
 משהו שתחבוש ממנה ביקשו החנות ובעלי

העבודה. את עזבה לבסוף ראשה. על
 אורלי חוזרת ?״ קרחת עשיתי ״למה

 בקיץ נוח וגם יפה זה ״כי השאלה, על
 תשד ימשוך שזה לי תיארתי שלנו. החם

 זה ממדים לאיזה ידעתי לא אך מת־לב,
יגיע.״
בקרחת? מטפלים איו
 יום כל חופפת אני זה. עם בעיות ״אין

 צריך לא רגיל. רחצה בסבון ראשי את
 שמה אני לסידור. לדאוג צריך לא לייבש,

 יש עכשיו, לובשת שאני למה יותר לב
 פעם כרגע. לי מתאימים שלא בגדים

 למספרה, הולכת אני שבועות בשלושה
הסיפור. ונגמר לירות בעשר אותי מגלחים

 לפני מאשר יותר אלי נטפלים ״חתיכים
 לי יש שאם חושבים קרחת. לי שהיתר,
משוח יותר בחורה גם אני אולי קרחת
 פנה מפתות. יותר בהצעות ומעוניינת ררת,
 עבור להצטלם לי והציע אחד צלם אלי

 עירום בתמונות רצה הוא אך לוח־שנה,
רציתי. לא וזה

 היותי בגלל מוכרת להיות רוצה ״אני
 אלמד אולי שלי. הראש בגלל ולא שחקנית

ב עבודה שאמצא עד פסנתר על לנגן
 טובה דוגמה לי יש בסרט. או תיאטרון

 היא הירש נורית המלחינה במישפחה,
שלי.״ הבת־דודה

מיקצועיים, צלמים כמה מכירה אורלי
 ארנה איב. ארנה הגדולה אחותה דרך גם

 שנישאה תל־אביבית, דוגמנית פעם היתה
 עימו וחיה גפני, מוטי בשם פרטי לבלש
שבקנדה. בטורונטו עכשיו

,,משגע!
 הרחובות את מתסיסה היא ינתיים

לה־ מה יש אנשים להרבה בתל-אביב.

ה ו1¥1 ד ברחוב שעברו בחורות שתי 0 ה1י1 ה
בתמיהה שאלו אורלי, את וראו - 11 # 11 1|1 11/1

אולי ? חולה היא אולי ? לה קרה ״מה :דו את זו

 מיסתורית כת לאיזו שייכת היא
קרישנה הארי של הכת אנשי
איתה, הזדהו הס ב״מיקדש״. אצלם

כש הגיבה מיכאלי רבקל׳ה עליה. גיד
 קצת!״ הגזימו ״הפעם :ברחוב אותה ראתה

 אמר: זאת, לעומת מונדי, יוסף המחזאי
 דברים ראיתי כבר מזה, מתעלף לא ״אני

 ירוק צבע לה היה אם אפילו כאלה.
 רוול בקפה מתרגש.״ הייתי לא הראש על

לבור לבוא אחד אדם לה הציע בתל־אביב
, לביקור. היהלומים סת

 שריון, בלהקת רקדן ,19ה־ בן שגיא, פז
 את עצר נהג־מונית ״משגע״. שזה אמר

 לנסוע לה והציע הרחוב באמצע מכוניתו
רוצה. שהיא לאיפה איתו

ד111  ברחוב. שעברה בחורה אורלי את עצרה קרחת?״ עשית ״למה 7111ו
11|  בסך־ היא השואלים. לכל תשובות מלתת עייפה כבר אורלי 11111 1/

יפה. פשוט זה כי קרחת, לעצמה עשתה היא התשובה? לאוטובוס. חיכתה הכל


