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 שאם יפים, כל־כך ״הם מירי: אומרת
 אותם למסגר אפשר אותם, לובשים לא

הקיר.״ על כציור
 היא מירי שהכינה הקולקציה את

 כמו בניו־יורק לחנויות־יוקרה הראתה
 והקניינים החמישית, שבשדרה סאכס

מירי. של מידיה הסוודרים את חטפו
 ל־ הבלונדינית מירי הגיעה גם כר

 מעצב־ של (חדר־התצוגה) שאו־רוס
 לו השאירה קבאלי, רוברטו האופנה

 נמכרו- הם ימים ותוך סוודרים כמה
ה דולר 500־400 בין של במחירים

סוודר.
 עובדת פורת מירי חדש. מימד

 כשהיא שבועות, שלושה סוודר כל על
 ביום. שעות ארבע בממוצע, סורגת,

בל תוצרת־חוץ בצמר משתמשת היא
ב ובוקלה קשמיר אנגורה, מוהר. בד,

ומשי. עור תוספת
 כרי ישרה. בגזרה הסוודרים רוב

 שלל ואת הטכסטורה את להבליט
 טורקיז, ורוד, ירוק, אפור, — הצבעים

 סוודר. באותו כולם — ולבן שחור
קלא בסיגנון הם הסוודרים מירי לדעת

 כמה ללבשם ואפשר ניצחי. משהו סי.
המחי מהאופנה. שיצאו מבלי שנים,

דולר. 250־200 בין רים:
 חרש מימד מירי הוסיפה אלה בימים

 במכונה. תעשייתית סריגה לעבודתה:
 ונד פניטקס הברת עם התקשרה היא

 משולבת קולקציה להם לעצב תעתדת
אופנתית. סופר־ ומכונה עבודת־יד של

 ליז באופנת ומלבנים. ריבועים
הע סריגים עיצוב על חזק עובדים
 כשל הוא מראיהם אך במכונה, שויים
כל מכונות קיימות היום ביד. סריגה,

בו־ אינה שעינו שמי משוכללות, בו

 הקימונו, מואה
 והקועים, הטוויד
 הריבועים, מואה
והמלבנים הנסים

 להבחין עליו יקשה ומיקצועית, חנת
מכונה. או יד בסריגת המדובר אם

 כמו סריגה, סיגנון משלבים בליז
 סאטן. ושרוכי מאנגורה. וצמות רשת

 הצווארון הקימונו, במראה היא הגיזרה
א־סמיטרי. הוא והמראה סירה

 ליז. לאופנת שייך הטוויד מראה גם
 צמר. של מלאנג׳(מעורבת) סריגת זוהי

 הצווארון ועטלפיים, רחבים השרוולים
 הכללי והמראה כפתורי־עצם עם סירה

הקלאסי. הקרעים בסיגנון הוא בחזיתו
החב בעלת גבי, עיצבה מודל בגבי

 בסיגנונות סוודרים של רחב מיגוון רה,
 אפור, שחור, — האופנה ובציבעי רבים

 גבי את המנחה הקו וירוק. כחול בורדו.
 היפאני במראה סוודרים הם זו בעונה

 ריבועים. של הגיאומטרי. ובמראה
 סודרים ולרוחב. לאורך ופסים, מלבנים

רגלן. בשרוולי תפוחים ששרווליהם
 סירס. מסרוטזת״ליאת' סוודר

 דבר. שום קונה לא מבת־ים. צעירונת
 ידיה. במו ועושה מעצבת היא הכל את
 בדרכה, הנקרה חומר מכל סורגת היא
צמר. משאריות גם

 שחור־ בגווני סוודר עיצבה ליאת
 קצת רחב, גדול, משהו ״רציתי אדום:
חומ עם סוודר סרגתי ואופנתי. זרוק
וב וצמוד, צר השרוול גדולים, רים

צרה. ואימרתו ורחב נפוח הוא מרכזו
 הנופל ענק, צווארון־שאל ״סרגתי

 להפוך ואפשר הכתפיים על ברכות
קפישון.״ לכובע קרים, בימים אותו,

 צמר פרוטות. ממש לי עלה ״הסוודר
 אינו מחוררת, בסריגה הארץ, תוצרת

צמר." הרבה אוכל
 לבד, לסרוג מסוגלת או שמסוגל מי
 של חוברת־הצמר את לרכוש גם יוכל

 יעיין אחרת, חברה כל של או פולגת,
 קל דגם להתחלה, לו, יבחר בדגמים,
 בחנות־הצמר הוראות ויקבל לביצוע,

ידיו. במו סוודר־בכורה לו ויסרוג
 מהרעיון ייהנה ממון, יחסוך הוא
 או לסרגן יהפוך הימים, באחד ואולי.

לאחרים. הסורג לסרגנית,
3 4

 15 בן ר3 רא
 דווקא ווצה
 עכשיו, רביות
 עכשיו, דחיות

עכשיו רואות
 במיר גבוה לא בהיר־שיער, ,15 ן ן*

 בית־ספר י׳, כיתה חתיך. אבל חד
 ,9.1 בתעודה ממוצע הרצליה, תיכון
אינטלי מנומס, חביב, ספורט, אוהב
 בכל ידיעות בעל מדהימה, בצורה גנטי
 בטוח אבל שחצן לא בו. שנוגעים שטח

ב מתלבט. אבל הססן לא בעצמו,
 (״אודי״) אהוד זהו מרתק. נער קיצור:

גיבור זהבי, ירון את ששיחק מי ערן,
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 בעוד למסכים שייצא בסרט חסמבה,
רב. לא זמן

 להיפגש, ניסינו שבועיים במשך
 בצילומים, היה אודי הצלחנו. ולא

 המיטה. על צנח הביתה וכשהגיע
 לבית־ חזר אודי הצילומים. תמו עכשיו
 עבורי גם ופינה ולחבריו, הספר

 שיחה. של שעתיים
בהרצליה־ הוריו לבית נסעתי

 נותן שהוא הראשון הראיון זה מסוקרן.
בחיים.

 הזה שהראיון רוצה היית רושם איזה
 רוצה היית מה הקוראים, על יעשה
אודי. את שואלת אני בו? כתוב שיהיה
 זה על חשבתי שלא תחשבי ״אל

 אם שהכי־טוב לי נדמה שבאת. לפני
עשי מה אני, מי בו מסופר יהיה פשוט

עברה איך מהעתיד, ציפיותיי מה תי,

 ולשחק סיפור להמציא לנו ואמרו
 הבימה, על עלתה קבוצה כל אותו.

 עצרו שהשופטים עד משהו, עשתה
 ילדים משלושה ביקשו בסוף אותה.

 ,תודה אמרו האחרים ולכל להישאר,
שלו בין היינו ואני שלי החבר רבה׳.

הנשארים. שת
 המישפט את לגו אמרו ״אחר־כך

אבל איתך.׳ נתקשר ,אנחנו הנוראי:

 לשחק הולך שהילד שמחה לא שמחה.
 וגם הצליח. שהוא שמחה אלא בסרט,
 אבל הצלחה, לו ״איחלנו ככה. האבא
 זו מזה? מאושרת שהייתי לך להגיד
 הסתרתי לא מעולם אני הגזמה. תהיה
 מרובעת, יהודיה אמא שאני אחד מאף

מש או עורך־רין או רופא ילד שרוצה
 את ראיתי תיכף שחקן. לא דומה. הו
כל עמוס הזה. המיקצוע של הצרות כל
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באחת אודי, בכורו, ובנו ערן עמוס משמאל: למעלה רבין. יצחק של

 מנהל הוא שהיום אבא, כלל בדיד בעבר. יחד פעם בילו שהם החופשות
 עכשיו יש כבר לאודי וגם מאוד מאוד עסוק איש הוא מבטחים,
זמן. הרבה ביחד לבלות מספיקים לא כבר שהם כד רבים, עיסוקים

 לא אבל מאוד, מטופח בית פיתוח.
 שהיה מי ערן, עמוס אבא מנקר־עיניים.

 והיום ראש־הממשלה משרד מנכ״ל
 בחו״ל. נמצא מיבטחים, מנהל הוא

 האח יונתן, בבית. המישפחה שאר
 אסף, הספה. על לבוש נרדם הצעיר,

 בפינת- שיעורים מכין האמצעי, האח
האוכל.
 יעל ואמא לסלון, נכנסים ואני אודי
 היא כך אחר קפה. להכץ הולכת
 כי להצטרף, יכולה היא גם אם שואלת
 את לשמוע בשבילה הזדמנות זו בעצם
וישן. עבד האחרון שבזמן אודי,

 הספה על יושב אודי וופלים. קפה
אבל לחוץ, לא מיזרחית. בישיבה

אינ כאלה, דברים הסרט. של החוויה
פורמטיביים.״

 הזדמנות לו לתת מבטיחה אני
 אבל רוצה, שהוא מה כל על לספר
 ,15 בן ילד איך לדעת רוצה אני קודם
 מקבל למישחק, קשר שום לו שאין

בסרט. ראשי תפקיד
 שבמיגרש העץ על מודעה ״היתה
פרובינ ממש בבית־הספר. הכדורעף

 זד. על חושב כשאני עכשיו, ציאלי,
 המודעה את קראנו ואני שלי חבר

 שום בלי לבחינות. ללכת והחלטנו
 ככה. סתם התרגשות. ובלי ציפיות
 ילדים. עוד שם היו הלכנו. אז החלטנו
שמונה של לקבוצות אותנו חילקו

 לבוא ואמרו התקשרו באמת הם אליי
 החוזה.״ על לחתום כדי אחד, הורה עם

 משימחה? השתוללת התרגשת?
לחברים? לספר רצת

ש הראשון שהדבר זוכר ״אני
 להנדס הולך אני איך הוא עליו חשבתי

הלימודים. עם זה את
 יהיה שזה חשבתי שמחתי. ״אחר־כך

מזה.״ יותר לא באמת נחמד.

שעות
 ומק- בשקט יושבת יעל מא̂ 

היא שגם לי מספרת היא שיבה.

 דוג־ אסף אפילו יופי׳. אמר,יופי, הזמן
במיוחד.״ התרגשו לא תן

 נכנסת האם אמו, לדברי נכנס אודי
 שניהם. לדברי נכנסת אני אודי, לדברי

 בין לשיחה הופך הראיון משים בלי
 שומטת אני ,ובהתלהבות שלושתנו,

 הדברים כל אבל שלי. פשלה העט. את
 לראיון שייכים לא ממילא הנאמרים

 אני כן ועל בסרט, ראשי שחקן על
באנוכיותי. לעצמי, אותם משאירה

 ירון את לשחק בעיה לו היתה לא
 ומה לעשות מה לו אמרו כי זהבי,

 זה חסמבה זאת עם יחד להרגיש.
 של אולי שלו, הילדות לא בפירוש

החבר׳ה את לתאר צריך ״אם הוריו.




