
רוצה, שהיא הנעל את להשיג מצליחה
 זה אצלי ״נעליים במיוחד. מזמינה היא *

 בתכשיט להתקשט לה מספיק מחלה.״
עדין. אחר,

 היא בערך, שעה, לחצי אחת
 היא שבהם ימים יש סיגריה. מדליקה
 אינה שבהם ימים יש פחות, מעשנת
 מעשנת שהיא אומרת כלל. מעשנת

 ״שטות זה ושהעישון רצינית״ ״לא
 אבל מוזר, פעם.״ לותר.עליו שצריך

 בחודשי דווקא לעשן התחילה היא
— אז דוקא למה המתקדמים. ההריון

 אבל עישן, משה יודעת. לא היא
 להיות הפך וגם הפסיק, באחרונה
צימחוני.

 הוריה בתל־אביב. נולדה עירית 4
 בדן. נהג והאב מורה האם מפולין. י

 המישפחה עברה שש, בת היתה כאשר
 היא התל־אביבית מהילדות לאילת.
ופחי־ חתולים סוגרות, חצרות זוכרת

מרחבים, זוכרת היא מאילת אשפה.
 היה הגדול אחיה וים. ההרים על טיפוס

 אחריו להזדנב נהגה והיא השכונה, מלך
מקום. לכל

 המישפחה חזרה ,12 בת כשהיתה
 שפעם תמיד ידעה עירית לתל־אביב.

 חלום היה לא זה שחקנית. תהיה היא
 שזה פשוט ירעה אותה. שהעסיק רחוק
קרה. אכן זה כאשר הופתעה ולא יקרה,

4

 דירה
לעיר מהוא

 לא לצבא, התגייסה אשר ^
צבאית. ללהקה להתקבל ביקשה

 בין הפרדה לעשות העדיפה היא
 על חלומות ובין הצבאי השירות
 כפקידה עליה עבר השירות מישחק.

 היתה שם. עשתה לא הרבה באל־עריש.
 שני מצד אבל זמן, ביזבוז של הרגשה

 ביקשה בשמש. להשתזף זמן הרבה היה
נענתה. ולא כלשהו, לקורס להישלח

 בתיאטרון היתה שנים שלוש
 לא לה שהוצעו התפקידים הקאמרי.

 לעזוב, החליטה והיא בעיניה, מצאו־חן
 ולבחור עצמאית להיות שתוכל כדי

 שהיא דברים שאפשר, כמה עד לבד,
 עם משא־ומתן ניהלה עירית אוהבת.

 שקיבלה ההצעה חיפה. תיאטרון
 ויתרה והיא לה, נראתה לא מהתיאטרון

הרעיון. על
 רווח, זאב של נשים ספר בסרט

 היתה מזמן, לא הסתיימו שצילומיו
 פטפטנית, זוהרת, דוגמנית שלג

 יהיה שזה דובר ״בהתחלה רועשת.
 כדי תוך אבל רוזנבלום, פנינה סטייל
 מספרת. היא השתנתה,״ הגישה עבודה

להכיר צריך טיפוס על לעבוד ״כדי

 הבנאדם. עם הרבה ולהיות טוב, אותו
 מספיק לא אבל פנינה, את מכירה אני

 ממנה. שונה הייתי דבר, של בסופו טוב.
 — אחת תכונה רק ממנה לקחתי

 הנוכחות בעצמה, שלה החזק הביטחון
 נכנסת פנינה כאשר שלה. החזקה
 להתעלם אי־אפשר מקום, לאיזה

ממנה.״
 לה יש לעיר, מחוץ בראשון־לציון,

 ריהטה קירות, שברה היא דירה.
 ״בחדר־ טעמה. לפי אותה ועיצבה
 היא מקיר־אל־קיר,״ ורוד שטיח השינה

 על מיזרון יש מיטה ״במקום מתארת,
 עדינות. כריות הרבה ויש פודיומים,
 קרמיקה הכל מטמטמת. האמבטיה

 הטירוף זה אמבטיות לבן־חלבי. בצבע
 מסתלבטות היינו ואני דנה שלי.

 היא היום עד הבית. סביב בחולות
לחולות.״ נלך מתי אותי שואלת
 קשה הזאת בדירת־החלומות לגור

 לתל־אביב, הנסיעות בגלל לה,
 שם שאין ומפני ביום, פעמיים לפעמים

 חבל — להשכיר לילדה. קרוב מעון
 רוצה היא היכן תחליט היא בקרוב לה.

 מחפשת היא עכשיו בחיפה. אולי לגור.
בתל־אביב. שכורה דירה

 על רימו
מרק-רגל

 נפרדה מאז בערך, שנה משך ^
 פחות לבד, עירית היתה מאיבגי,

 להיות יכול שזה גילתה היא יותר. או
 הארון, את פותחת היא כאשר כיף די

 הזדרזה לא היא שם. תלויים בגדיה ורק
 עם עמוקה במעורבות שוב להתחיל

 הפחיד לא זה שני מצד אבל בן־זוג,
 זה דנה, בגלל מיהרה. לא היא אותה.

 להביא יכלה לא היא מסובך. יותר היה
 עד הילדה. על ולהעמיס הביתה זרים

 ראתה לא דנה בטוחה, היתה לא שהיא
ידידיה. את

 נפתחה. עכשיו סגורה. היתה פעם
 עצמה. על יותר סומכת ביטחון, קיבלה

 ״כמו אומרת, היא תהליך," כנראה ״זה
 בהתחלה בפוליטיקה. צינון תקופת

 מישהו עם עצמך את לראות לך קשה
 שהחיים רואה את ואחר־כך אחר,

 להיות ואפשר לזרום, ממשיכים
 אין אחרים. אנשים עם אחרים, במצבים

שלא." סיבה שום
 מיכה הסרטים מפיק הוא שלה החבר

 ספר בהסרטת נפגשו הם שרפשטיין.
 קשר. שום ביניהם נוצר לא אבל נשים,
 ארנון השחקן ערך ההסרטה אחרי
 ארוחת־ערב בסרט, שעבד צדוק,

 עירית את רק הזמין הוא בביתו. חגיגית
 על ידע שהאחר בלי בנפרד, ומיכה

השני. של בואו

□ ■ "1ך ך ח ן | ן  מיכה הסרטים מפיק הוא ה
ל ואב גרוש שרפשטיין, 11^1111 ■!11111
הקליק אבל נשים, ספר הסרטת בזמן הכירו הם שניים.

 ההסרטה. תום עם בארוחת״ערב, רק נוצר ביניהם
 מיכה, של בדירתו רבות שעות נמצאות ודנה עירית

יחד. לגור בינתיים מתכוונים לא בני״הזוג אבל

 משוגע", ״אבא הוא זה, זהו לילדים הטלוויזיה בתוכנית
 נשארו ומשה עירית יום־יום. בתו את לראות המקפיד

ביחד. לטייל נוהגים הם ובשבתות טובים, חברים
איבגי, משה השחקן הואדנה של אנא

לעי נשיקה כאן המעניק
השתתפותו בזכות רב לפירסום כיום הזוכה איבגי, רית.

 ארנון של מרק־רגל צלחת ליד
 מהסרטים,״ משהו שיגעון, בשלן (״הוא

 קליק ביניהם נוצר עירית) אומרת
 נמצאת היא פעם מדי התחיל. והרומן

 בצפון מיכה של בדירתו דנה עם
 היא לא,״ עוד ״זה יחד? לגור תל־אביב.

שלו." הזמן יש דבר ״לכל אומרת,
 והאמא קבוע, סדר־יום יש לדנה

 פעם אף אותה סוחבת לא השחקנית
שעות. מיני בכל מקומות, מיני לכל

 הרבה לו יש ממני. יותר ועוד דרך,
סבלנות.״
 בהוצאות כמובן, משתתף, איבגי

 סוכם לא נפרדו, כאשר הילדה. גיחול
 צריכה לא היא מסויים. סכום על

 בסדר," מאוד ״הוא נותן. הוא לבקש.
 הפרידה את מסביר משה אומרת. היא

 טובים, . אנשים ״שנינו המוצלחת:
 את אחד להרוס לא הוא שלהם שהעניין

נהדרת, ילדה לנו יש עובד. וזה השני.

 יכול שזה גילתה היא
כאשר כיף די להיות

 הארון, את פותחת היא
שם תלויים בגדיה ורק

 אומרת ילדה,״ לבלבל מאוד ״קל
 החיים לי שיש יודעת ״היא עירית,

 בערב, עוזבת אני כאשר בוכה ולא שלי,
בייבי־סיטר, עם נשארת והיא

 שאמא יודעת את׳ לה אומרת ״אני
 לי עונה והיא בלילה׳ לעבוד צריכה
 רגילה היא שלום׳. נעימה, ׳עבודה

 וכשאני דבר, כל לה מסבירה שאני
 זה, את מקבלת לא היא שוכחת,

באותה נוהג משה גם לבכות. ומתחילה

 שהיא — הדבר אותו רוצים ושנינו
 לנו אין בריאה. ילדה ותהיה תגדל

 נהנה אחד כל השני. על אחד תלונות
 — כסף לי כשיש דנה. עם רגע מכל
 — לי כשאין המקסימום. את נותן אני
 לא היא — לי יהיה לא אם אין. אז

 אשה היא עירית למישפט. אותי תתבע
 על ובנאים טובה אמא נהדרת,

 לה שיש לדנה גדול מזל א־כיפאק.
בסדר. שלה אבא וגם כזאת. אמא
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