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 ד,רבד, אותי שואלים האחרון ״בזמן החם.
 אני כן, ההורים. עם גרה עדיין אני אם

 מאוהבת פשוט אני לי. וטוב איתם גרה
 למקום פעם אעבוד אני אם הזאת. בדירה

 מכאן בסביבה. פה להיות צריך זה אחר,
 ואני לים, שעד, בכל לקפוץ יכולה אני

 בתל- משהו בו שקורה מקום לכל קרובה
אוותר?״ אני כזה נכס על אז אביב.

 עובד היופי
בירושה?

י  כיום שהיא שולי, אחות, יש איילת י
ב כבת־חוץ השוהה שולי, .16 בת •

 מודעות בעלת היא מישמר־העמק, קיבוץ
עכ בשלום תומכת היא עמוקה. פוליטית

 שיוויוניות. אידיאולוגיות עם ומיזדהה שיו
 ״אנחנו לקיבוץ. ללכת בחרה כך משום

על מגובשות דעות אין לי מאור. שונות

עמו רשמים בה השאיר והטיול לארץ,
שיג והיה אירופה כל את ״חרשנו קים.
עון.״

 במועדון־הנוער איילת השתתפה בעבר
 שם עשינו ״לא הקאמרי. התיאטרון של

מ הרצאות ושמענו שוחחנו אלא הצגות,
 זה האמנות בתיאטרון. עוסקים אנשים

 מצטערת, אני לי. חסר היה שתמיד דבר
 על לנגן פעם אף למדתי שלא למשל,

 בתחום לי תרם בקאמרי החוג כלשהו. כלי
הזה.״
 אמנותי. צד באיילת יש למרות־זאת אך
 בלט. רוקדת היא תשע בת היותה מאז
 מחוץ גם לאימונים זמן מקדישה היא

 לי נותן ״זה השבועיים. הריקוד לשיעורי
 אני לבדי. שעות לרקוד יכולה אני הרבה.

בש מוסיקה. אפילו זה בשביל צריכה לא
אחרים.״ לעולמות מפליגה אני הריקוד עת

 רב. מרץ בעל טיפוס היא זאת מלבד
לישון יכולה שאינה עצמה על מעידה היא

ל  את סיימה היא לצבא. גייוסה לפני עתה עומדת איילת (11:1 "1 ד;5/11ן1 ||ו
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התחריוה. אך בטכניון מחשבים ללימודי התקבלה ,100 ציון קיבלה במתמטיקה הבגרות

 שמאמינים אנשים מעריכה אני דבר. כל
 אנשים לי נראים לפעמים אבל במשהו,

 פשוט הם כטיפשים. קיצוניות ריעות בעלי
מב נמצאת אני דברים. מהרבה מתעלמים

 באמצע.״ מקום שהוא באיזה פוליטית חינה
ב לטיול ניצלה היא חופשת־הקייץ את

 חברים. קבוצת עם יחד שערכה אירופה,
לחוץ- שנסעה הראשונה הפעם היתה זאת

 לעצמי ולהציג לעבוד אוהבת ״אני 'הרבה.
 כל מועסקת להיות מוכרחה אני אתגרים.

 שץ־,צלחתי לי ךאך,1 היום ;ועד הזמן.!
עושה.״ שאני במה

 אך מאמה. באופיה מאוד שונה איילת
משו אחד בולט דבר להן יש זאת עם יחד
 בהחלט מוכיחה זאת עובדת היופי. — תף
בירושה. עובר אכן היופי כי

הייווות ויטה
שצולם שולמית, בסרט ארוכות

 נבחרה כאשר הראשונה בפעם תשומת־לב משכה תמי
 בתמונות האגדית, הייוורת ריטה של ככפילה לשמש
מהסרט. בתילבושת :בתמונה בוואדי־ערה. בארץ

שנה. בת אז שהיתה איילת, בתה, את בידיה מחזיקה ישר תמיובת 0*
 שמחה היא להיפך, לחתיכה. והפכה שגדלה בבתה, מקנאה אינה תמי

לשתיים. המשותף הבולט הדבר הוא היופי משלה. נופל אינו הבת של ׳יופיה


