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ת דוגמנית מו  הצ
או נורית  הבריזה ני

 עושקי ער מילחמה
 הגישה הדוגמניות,

ישבט ה מ מ ג ו ד  ל
ד ג ו נ ח  מהם א

ן והחריטה ג ר א  ו
ת את ו י נ מ ג ו ד  ה
וי הגן נ  שמן על ו

פרנסתן ועל הטוב

 נורית טוענת דוגמנית,״ לא ני
* ' /  במיק- העוסקת אשד. ״אני בלאו. /

 זה בארץ דוגמנית להיות הדוגמנות. צוע
 אני־לא־יודעת־ או זונה, פרפרית, להיות

 למרות עלינו, מסתכלים האנשים ככה מה.
 קשר שום ואץ קשה עובדות שאנחנו

בגד עם המסלול, על שצועדת הבחורה בץ
 שיורדת הבחורה לבין סכסי, בגד או ים

ממנו.
 קרובים שאינם אנשים רק לא ״אבל

 גם אלה כך, עלינו חושבים למיקצוע
 מהם. חלק לפחות שלנו. העבודה נותני

 והזילזול בנו, לזלזל אותם שמביא מה זה
 גם אלא האישי, ביחס מתבטא רק לא

ה עבור כתשלום להגיע שצריך בצ׳ק
 ,היא שחושבים כאלה יש הקשה. עבודה

או לה, לשלם לא אפשר אז דוגמנית, רק

חודשים׳.״ הרבה אחרי לה לשלם
 הדוגמניות מבכירות אחת בלאו, נורית

 שיער בעלת גבוהת-קומה, היא ישראל, של
 ,29 בת ״אני נמשים. מאוד והרבה קצר
 עם ולגור לחזור צריכה הייתי זאת ובכל
להת כסף די לי שאין משום שלי, אמא
 היא אולם נורית. מספרת לבד,״ גורר
 תוכנית: בעלת גם אלא זועמת, רק אינה

 ולחב- לעצמה לעזור כדי משהו, לעשות
הדוגמניות. רותיה

 לשחק נורית הוזמנה חודשים כמה לפגי
 מעגלים, שחורי עידית של החדש בסרטה
 על שעלה לפני עוד לשערוריות שגרם
 — קטן בתפקיד שיחקה נורית המסך.
 מארבעת אחת של ידידה צרפתיה, בחורה

 אחת המבקרת בעירום, שהצטלמו הנערות
של התפקיד השאר. את ופוגשת מהן

 לגמרי, מישני תפקיד היה בסרט נורית
 שלם, עבודה יום בו השקיעה היא אך

בערב. תשע ועד בוקר לפנות מחמש
 למפיק שלחה היא תפקידה, את כשסיימה

 על חשבונית־מס קוצקי, יעקוב הסרט,
 רצה היא לדבריה, לירות. 4000 של סכום
 קיבלה וכשלא ארוכה, תקופה הכסף אחרי
 הסרט, של ההשקעות לחברת פנתה אותו
הדרום. דרור

 נורית, מספרת פגז,״ עלי נפל ״שם
 לי הראה החברה של החשבונות ״מנהל
 של סכום על על־שמי, צ׳ק, של העתק
הת כך אחר בבנק. שנפרע לירות, 1250
 שהיה הצ׳ק, את לקח שקוצקי לי ברר

 ופדה שלי החתימה את זייף שלי, כביכול
ב הסתבך שהוא מבינה אני הכסף. את

אשתו את להאכיל כסף לו ושאין כספים,

כלאך דוגמנית־מארגנת
כולן למען אחת

 אשמתי. זו אין אבל ילדיו, שלושת ואת
 ולומר אלי לטלפן טרח לא אפילו הוא
 היה הוא אם כסף. לו אין שפשוט לי,

 הייתי אותי, מרמה ולא זאת, לי אומר
ש סכום זה הזה. הסכום על מוותרת
 להגיש רק לא עליו, לדבר אפילו מצחיק
 היחס אותי הרגיז אבל מישפט, בגללו
 לקח שהוא העובדה אותי הרגיזה שלו.
 בעוד ״כך, על שידעתי מבלי כסף ממני

 אותי הרגיז ללחם. הרעבה אני שדווקא
 היחס כל את מסמלת קוצקי של שהפרשה

 משהו.״ לעשות והחלטתי לדוגמניות,
 ליד- אבי לעורך־הדין פנתה נורית

נגד תביעה להגיש ממנו וביקשה סקי,
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