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הכדורים האלה

את

שהיינו

משחקים

ילדים? כן,
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הצבעוניים האלה,
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בהם כשהיינו

יזרוק

אותר

כנגד הקיר והם כבר היו
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לקפוץ
בשיגעון ,ניתזים
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ובכו ,זו

ומאיימים לרסק את כל

שאמא שלכם
₪₪
חיילים?
הדרך הכיקולעת לתאר

כנראה

התופעות הכי רותחות
מתישה

עבור כל

שיש

מראיין
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לדנה
יבינו איךלהפיק

פרידו ישכל כך הובה מוץ ,שיום אחד עוד

ויסגרו את תחנת הכוח
ממנה חשמל

ברידינגבין התפקידיםב״עספוו״

ובסרטאינדי חדש

ולמועצתהחלב,
היא גם מדגמנת tnt
נצמדתלחברשלה,קובי פת׳ מ״שבועסוף!״וחוגגת
עושה תואר,

עם החברותבמועדוני מעוז הקרחנה,רחובות.

להושיב אותה סוף סוף על
כשהצלחנו
הנילוס
התברר שישלה מהלומרעל משתמסים,
של המעריצים והפחדמלעמוד במקום .דנה לא נמה

התחת,

מאת שי םרץ

צילום

הוואזות

את דנה פחדו,

בביצת הבידור

אחת

המקומית ובחורה

שמתנזר מספידים.

ממש כמו שזינקהלעברי
גם אתם
עלולים למצוא את עצמכם

בקרוב מאוד .אנחנו מציעים
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מהקירות

בסי־" ימו

העמיד

s:00לפנות

כך

תופסים

::י־.היי־ים
תנ־פה בכוחות עצכים,
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באדישות

בוקר של יום שישי.
מתקפת

תחת

הפרידו

אחרת חבל
עליכם.

שתהיו מוכנים,

אחת השאלות
החשובות שריחפולי בראש ,בזמן הראיון
עם פרידר
(מלבד איך היא כל כךרזה) ,היתה "מה היא לוקחת
ולמה לא מוכרים את זהבפיצוציות?".לקרוא לה פצצת
להוציא ממנה
אנרגיה מטורללת יהיה אנדדסטייטמנט,לנסות
ולהיכנעלטורללה
תשובה אחת רצינית זה כמעטבלתי אפשרי
לאבדון.
המתקיימת אצלה בראש אומר שהראיון הזה בדרכו
"מנוול!" היא צווחה
עליי דרך הודעת טקסט ,כאשר ניסיתי
לפני הראיון אם היאאוכלת ארוחות בוקר.
לברר בעדינות
"כן! ברור שאני
אוכלת!" .היא סימסה והבטיחה שלא תהיה
ממורמרת בראיון .לא היהלי מושג כמה היא רצינית בקשר
להבטחההזו.
בקוליקולות ובפה
פרידרגלולה מרץ שכמותה .צוחקת
פעור ,צורחת את דעותיה בחינניותומשחילה חיקויים(שליעל
יו\ל בו זוהר
ואיילה ושף) ופנינילשוו אחת לכמה דקות.
פוליאקוב.
שאנשים סביבה טרם התעוררו ומאוד היו
ממשמעניין אותה
לא
רוצים את השקט שלהם על הבוקר מבחינתה כבר צהריים ועם
מולנו ,היא מוכנה
כל הכבודלשני הבורקסיםהאומללים שניצבו
מדמם ושכולם יתפוצצו".קובי הכיןלי סטייק
לתקוע סטייק
בלילה" ,היא פותחת את הראיוןבווידוי חושפני ובפרצוף
אתמול
חולמני של מישהי שאוכלת בשיפורי עזרא כל יוםשלישי.
את מבשלתלו?
",

"חביתה

זה

הבורקס בביס

אצבעותיי על

היא מחייכת במבוכה,

נחשב
ומתפנה

לסדרת מבטי

הבורקס והיא

תוקעת את

זימה עלשלי.

משחררת

אני סוגר את

אנחת אכזבה.

בתור מעודדת של מכבי תל
הריאליטי
ממוצעת אל תוכנית

פרידרהתחילה
בכדורסל ,זרמה במו וואנאבי
לרקוד" .נופתה בחצי הגמר עקב פציעה ישנה והיתה
"נולד
אמורהלבלות את המשך חייה המקצועיים בריצה אחריצלמים
באירועי חברה סוגד' ,אבלהחליטהלהראותלכולם מאיפה
לזכותנו ייאמר שכבר אז ,בפסח  2007סימנו
משתיןהסלב.
את

דרכה

אביב

אותה וניבאנו שזה מה שיקרה .אחרי

תפקיד הנחיה בערוץ

המון קמפיינים(למשלסקצירס ,מר כיף והטריים

לינקי!"ניקלודיאון",
אלנס
שבהם :מועצת החלב
ב״האלופה"
מצליחות ,ביניהם פרחה
טלוויזיה
בתוכניות
ישראל' ,איזה מצחיק היהשם"),
"(.םנ את
'אלינור־שמע
קלייןב״בובות",שולי הפאג האג שעל הדרך גם
הדוגמנית נופר
באמת
מזמרת בכישרון מפתיע ב״תמיד אותוחלום"("אני לא
הקהילה") ,תפקיד ראשי
הומואית ,רק נהנית מההומור של
בתוכניתהילדים"הפיגימות" עם בן זוגה מזה שנתיים וחצי,
("כולם שם כותבים ,אז
פרג' ,שםאפילו כתבה פרק אחר
קובי
ב״עספור" ,הדרמה
גם אניביקשתי") ,ומהשבוע גם מגלמת
היומית החדשה והמושקעת שלשל גיא עמיווחנןסביוןשעולה
טורפת הגברים
יולי ברקאי
השבוע  H0T2את דמותה של
שנשאר בסוף זה רק
אשר מאמינה כי עם כל הכבודלאהבה ,מה
ומתפתחתלאורך העונה .היא
("יולי מדהימה
חשבונות הוויזה
גאוןמחשבים") .בנוסף לכל הפרויקטים עליהם היא עמלה נו
itnti

זמנית .ניתןלמצוא

תפקידים ראשיים ומשניים

את הפרידר גם

מהדסתלהנאתה

מכללת רמת גן "אני ממשתלמידה
היועצת") ,שם היא לומדת
פסיכולוגיה
חולה על
טובה,

איכשהו היא מוצאת,

עם

כאמור ,זמןלדחוס

תרשום שאני גם

גםזוגיות

הקומיקאי לובי פתי("שבוע
סוף") .עם

במסדרונות

ותקשורת.
מתוקשרת

ההספק הזה,
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עמוד 4

פלא

שהיא על

החמישית ושלושהלבד,

השערשלנו בפעם

הצעירים המצליחים

שניים קבוצתיים:

סלבר־טאות,

"52
מתחתלגיל

"בובות") בשלוש השנים האחרונות?לפרידר
וקאסס
להתנצלעל ההצלחהשלה".למהלהתנצל? אני
לעבוד ,לא
המתנצלים ,הכל בסדר ,אפשר
להירגע ,אפשר

נזטופש.

כבר

שונאת

־יעבוד יותר מדי כר
להרוויח את האישור מהחברה".
כשיושבים עם רנה
לשיחה .קל מאוד לשכוח כ־

"רוצה לדעת

נמאס

את כל

לשלב

את

ההנחיה
בניקלוריאח

עם

צריך

יופי,

המחופשלדבורה ופוסקת" ,איזה
גוזל .מסכניםהילדים
הזה של פורים ,אם הייתי בבית ספר הייתי שמהזין ובאה עם

מדובר

ופליז" .היא מודיעה באקט שלמודל
מעיל
לחיקוי,מדליקה
הטלוויזיונישלי.
סיגריהומתחילה לתחקר אות־ על הניסיון
באלו שנחזור
לראיין אותך?
"כן .תאי ,אתהיודע ,אני פעם ידעתילעשותלב ,כשעברתי
כארומה",

עבודותזמניות,

זמניות" .היא מודיעה
בעבודות
המאהבלשונה",אני שחלילה של
מנסחת בנימוסאנגל־ומצליחה להמם

ומרימה

כוס

ששברתי שיא

הטון
כא־ייו

את

הברקת

זמניות!:״ .ה־א
עבודות

השתמשה

התיישבה על

האשה

גם את

המבוגרת

שישבה מאחוריה והסתובבה פעורתעיניים .לאחר
כורסת בפנ־ את הרזומה העשיר שלה בעבודות זמניות (שומרת
ליצנית
טלפנית ,עוזרת מאמן בקייטנה,
כמגלשות,
ועוד),
היא מתפנהלהסביר את הטורט המקצועי שפקד אותהבגיל
ההתבגתת״רציתילהיות עצמאית ,זה לא שאני באה מאיזה
שהיא
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סיפורעוני או

יום" ,ה־א מסייגת" ,גם
קשת

משפחה
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ההורים

$TS1$החלטתשאני$TS1$
החלטת־
מה שרציתי.כגיל 14

ויצאתילדרך״.

ממש עצמאית ,את הכי גרה עם ההורים.

"לא ,זה כבר לא
וחצי מהזמן אצל

ההורים

ככה ,אני חצי מהזמן עם
קובי בתלאביב" ,היא

״שיואו .כבר איןלי
להביא".
לראשון

בגדים

בתל

לציון
בראשון

מסבירה ומוסיפה,

אביב ואני

מתעצלת

ינסוע

תגידי ,תמיד רציתלהיות בשואוביזנס?

"תמיד אבל לא ידעתי אירלתקוף

את זה .חיכית; מגיל קטן

היהלי אתהעניין הזה,כל דברבעיתו ,לאלקפוץ
למים ,לא לקחתבאיזי,לדעתלהיות מאוד מדויקתבטיימינג של
הדברים .אם עכשיו היית אומרלילעשות פריים םיים בערוץ
בחייםלא ,רק בעוד חמש שנים .למרות שזה נשמע מפתה".
יותר מדי מהר
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אפרופו פריים טיים :את

משתפתפעולה

אותך

"ד;

זה
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שנראה

קורעת מצחוק ,מה הסיכוי

עם הבויפרנד ,קוביפרג' ,ב״שבוע סוף"?

לפופיק.
הכי מעל

זה כמו

לבקש מתלמידת

בגדולזו תוכנית
בגרות.

בינייםייעשות

אז מה את בן?
היא

ומסבירה מרוע היא

פוסקת

לא טאלנטולא כוכבת",בדיוק כמו שאני לא עומדתלהוציא
חלום' ,אני גם לא
דיסק כי שרתי כמה שירים ביתמיד אותו
שכשאניהולכת לעשות סידורים יפרסולי שטיח
בבוקר ומצפה
אדום ,לא מצפה שיתייחסואליי כתור משהומיוחד״.
אבל אנשים מתייחסיםאלייך כאל כוכבת ,תרצי אולא.
אליהם ,שאקלוט אותם.
"אנשים מצפים ממני שאני אתייחס
אם אני רואה איזהילד שמזהה אות; אז זה בסדר אבללפעמים
אני לא רואה ,ויש אנשיםשנעלכים מזה .מצפים שאני אהיה
עמך ואנילא",

njpiBN

כזאת בארץ ,נקרעתי

עוד לא

מדהימה,

בעצם אני לא

מצחוק .טובנו,

חטיבה

עשו

ממש

"מה,

את

הציפיות מעמך?

"כל הזמן מורידים אותךלקרקע.
העיניים ,רוציםלגעת,ללטף .להצטלם

תמונה

אחת

שאמרתלהןלא?

בינינו ,היו הצעות

no
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במי את מקנאה?
"ווא; יש
הרבה."...

תני שמות.

ש."...
לפני כן אנ־ חייבתלהגיד
"רגע,

שתהיה בגובה

הילד,
עם

אחת שלא יצאה טוב וצריך לצלם
היאחשלו',
מחפשים פה את תרבות
מטריד
שוב

הקטע עם הבמות׳' עוד לא

ואחת

גםלבד,
כולם רוצים
לגעת".

מתיש .בסיומו היא

הסברים

האמת שאכשו iiijrarrnEWc
המצחקקת שלה כובשות כמו גם חוש ההומורשלה,
והרצינות
לאיזושהי שיחת
גם כשבקושי התעוררת .כלניסיון שלילהגיע
עומק רצינית ומלאת משמעות ותוכנות,נבלם על ידי פצצת
האנרגיה
המתקתקה ושולח אותנו אי עברעולם שלם של
מחוצ'קנ־ם".תגיד איך
צחוק מתפרק ,משלהיינוזוג תיכוניסטים
הקוקומנקה?" ,היא שואלת ככה סתם .באמצע שיחה כבדה על

כמובן לא

פוצחת

ה־א

משחררתולו

בסשן
שם אחד.

נו ,הרגת אותי .את מוכנה לתת שם?

"טוב,
נתנו

הקשיב :נבחנתי למשל לתפקידביאיים אבודים' ובסוף

ליונל
אותו

קינאת; רק

הקלולםיות המודעת
הרבה יותר יפה במציאות,

עשו .זו

תוכניתמעולה

שלי.
"לא הגיעוכאלה ,ההצעות שמגיעות הו במידות
בינתיים ,תורהלאל ,לא עשית־ טעויותולא הצטערתי על שום
ליום שאצטער ,יש רגעים
דבר שכןעשיתי .אני לא רוצהלהגיע
שצריך לדעתלסלוח לעצמהלשחרר".

יאללה,
רוצים

אחת עם ההורים,

מה

עוד לא

עשו את זה בארז? הכי עשו.

וקורעת .עכורנושא".

קמה

כפרידר היא

נראהלי

הקפה

אובייקטיבית״.

"שונאתלהגדיר אתעצמי".

שיהיה! .ה

היא

ומצביעה על

מספרת בחיוך מסנוור

שלנו",עבדתיבאלפי

118 e1 9»81r
'?.1K
83150,

מה

אפשרלחזורלנושאשלנו?
שהשתעשע עם כנו הקטן
בקור

בשיטות של התנגדות לאאלימה
הרצפה במשרדה של ראש מתר תרבות ,שם שירתו אז גם אגם
לזוז עד שיינתן לה מבוקשה ,שנאמר
־ודברג ותוםאבני .וסירבה
לי".
'לא מתפנה,וואלה מה תעשו
המפקדים נכנעו ואפשרולטוראית חדורת המוטיבציה
כסויי
ליטרת על תקן כוריאוגרפית" .שנה לקחלי עד שהגעתילזה,
בסוף הייתי צריכהלעשות פרזנטציה של הנה״ת קריוקי לארם
למעלה' ויותר חזק ,לא
'ידיים
*חד .כמו מפגרת עמדתי וצעקתי
סומעים אתכם'מול המפקד עדשקיבלתי את מהשרציתי".
ככה זה עם דנה ,היא מחליטה איך ייראו הדברים ,לכם רק
שבמקרהשלנוכללו את גרירתי
להתכזונןלפי רצונותיה
המיידיתלמאפייה טרנדית בנווה צדק.
"־ש פה נימה שלשיפוטיות" ,הודיעה כאשר ניסיתילברר
"טאאלנט!" היא שוב צווחת אלמול עיניהם
אם היאסאלנט.
הזו!.
ההמומות של שאר דרי המאפייה.״אני שונאת את ההגדרה
טאלנט זה מי שלאהחליט מההוא".
אבל אתכזו,כולכם קצת שחקנים ,קצת בדרנים ,קצת
רקדנים .קצת שרים ,היום אפשר להתמקד בדבר אחד?
"כן .אפשר ,מי שרוצה תפאדל,בכיף! אכ מישהו רוצה
לעשות את זה בכמה זירות ,למהלא ,הכל בסדר אני הרי לא
הולכתלהוציא דיסק .שנית ,יש משהו נורא אפל בצמצום
אפשרויות .אנחנו כמדינתישראל ,חביב :אני צריכה לממן
הלימודים ,את הרכב.וביום מן
לעצמי את שיעורי המשחק ,את
הימים אני רוצהלגורלבד .אתה עובד בכמה זירות כי אתה ח״ב".
היא

מה זה מטופש?

"כן" ,היא מבחינהלפתע בובינ דחקו

:־לדה בת ( 23מהשבוע שעבר ,תסמסו מויסובו,
מלחיץ.
צבאלפני שנתיים וכבר מתהלכת עם תיאבון מקצועי
~,יא
משתמשת בכריזמה ובנטייה
לענות על מה שבאלה,בלי
קשר למהשנשאלה ,וגם על זה היא לא מתכוונת
להתנצל.
את הקפיצה אל תוךעולם הבידור עשתה כשהיתהחיילת
:ת
היא יועדה לתפקיד מש״קית חינוך וידיעת הארץ ,אבל
במהרה תפקיד ראשון
לוק .שהשיגו לה
אז
חתמה בסוכנות
נ־קלודיאון וזה היה בית ספר מדהים .הכי לאמלכודת
:ערוץ
הילדים) .כד־להגיע לתפקיד שיאפשר לה
הדבש של ערוץ

פשוט

שה״תיבצילומים

ומישהו

גזרלי

את השיער לא ישר".

שרק סיימה

השירות היא

את דעתי

המקצועית על

הקוקו ביוף שיה.

ורף

ה־תה

המדהימה .בה

קצת

קינאת;

בעצם

לא

צביטהבלב".

וואי ,את נשמעת נורא מבוגרת.

"אניצרודה".

פוליטיקאית,
לא ,את

מדברת

בסיסמאות.

"אנילאסיסםמםית".

לא

סיסטמטית ,סיסמאות.

"אה .אז

אנ־ לא

פתגמיסטית,בכלללא.

זה

נוראמעליב

מה

שאתהאומר".
את
פוליטיקאית באיר

שאת

מתראיינת.

נזהרת לאלפגוע
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עמוד 6

סלי
תרבות
כלמה

שדנה אוהבת

באף אחד״.

היא נעלבת
אותה".כי
פוליטיקאי זה מישהו צבוע
ו."...
מישהו שמסתכל על עצמו מהצד
ער עמקי

די ,בטוח

"ממשלא,
שהם

נשמתה ומודיעה

שאת
אני

לעצמי ,לא
מודעת
האנשים

אבל בתעשייה כמעטכולם

שמשועבדלפרסונהשלו,

בעצמך ,לא?

קצת מרוכזת

חסרי מודעות הם

רשמית שאני מעצבן

מרוכזת בעצמי.

שאני הכי

מרוכזים

אנשים

מרחמת
עליהם".
ומטפחים אגו

בעצמם

מטורף.

"ברור".

לרגע

שתגידישכולם

הייתי בטוח

"רואה?

נראה אותך

לא,
לא
פוליטיקאית.

קודם תגידי

סביבך מדהימים.

פוליטיקאית
קוראלי
עכשיו".

שמות של

אגו־מניאקים,

אחר כך אגיד

שאת

"במחשבהשנייה" ,היא מתעלמת מהשאלה ואומרתבקול
מהורהר",אני מקנאה באנשיםכלי מודעות עצמית ,הם פחות
סרטנ״קיסקיס^נגננג".
שאני מצלמת
'ברוח הסר
עכשיו".

ופחותרדופים".

ביקורתיים

את מרגישה רדופה?

"על ידי עצמי ,אף אחר לא
שאני עושה ,מאוד סקרנית ,כל הזמןלומדת
לעמודבמקום" ,היא פוצחת
במונולוג קורע לב על
רודף אחריי .אני

אוהבת

את מה

ומתפתחת.

למקצוע,

מדברת

במהירות האור

אהבתה

ומקנחת בהודאה" :הפחד

הכיגדול שלי
מפלצות ,רוחות,עב״מים .רק
בינוניות".
זההבינוניות! זה

מפחדת

בלילה ,לא
הסיום שלי

שרים,

אז איך הופכים
להיות יוצאידופן?

סטר :הנלנה״הוח־ של
ivih
קו־ביץ" .קראתי

ביומיים וחצי,
עם

נקודת

אותו

ספר קליל

מבנ

מגניבה

עלהכל".

" M.1.A:p0אני

עליו ,לא
חורשת

לשמוע

ממש

מפסיקה

אותו כבר

לזכותי.
מתעסקת בזה ,זו בבר נקודה
"עצם העובדה שאני לא
אני לא משועבדתלפרסונה של עצמי ,אני לא מהאנשים האלה
וגיליתי עוד אנשים מדהימים,
שמדברים על עצמם בגוף
שלישי.
אסולין,דון סיגנאי .אורית שר,הפיגימות,
נטולי אגו ,כמו למשל נדנ
סול .כל אלה מהטובים,משלנו ,הם לא מתעסקים כקקה".
ימית

מלא

זמן".

לנהל

דנה אוהבת
את ההצגה בעצמה .אין לה
בהתנצלויות.הילדה
לגוררי
סבלנות
רגלייםעצלים שעסוקים
ריאליטי שכבר מזמן
שהכרתםבגיל  18באיזו תוכנית
המנומסת
יצאהלנו מהפריים ,עשתה אקזיט ובמקומה אתם מוזמנים
לקבל במחיאות כפיים את הדגם החדש והמשופרלבית פרידה
שנמצא כאן כדילהישאר בשביל זה היא היתה חייבתלהתחיל
להתבשל כשחקנית כי כוכבניות מייצרים חדשות וצעירות
כל שנה.
"עספור"".זו היתה חוויהמצוינת" ,היא
אני שואל אותה על
מצייצת ,מוסיפה כי"למדתימכולם על הסט" ומתפנה לקשקש
מחופשים
על דברים חשובים לא פחותכעיניה ,כמו אנשים
לידנו .שאלות כמו"למי הכי התחברת"" ,ממי הכי
שעוברים
מצחיק/מוזר/מביר/שמח שקרה לך
למדת"" ,מה הדבר הכי
על הסט" ,זוכות להתחמקות מחויכת ,שתיקות והעברות נושא
ומחשבת בזהירות את
תכופות" .תראה" ,היא משלבת ידיים
מחפשת חינגות
מילותיה",אני לא מאלה שמבלות על הסט ,לא
לגמרי .כשאני עובדת אני רוצהלהיות
ושיגועיכ ,אני מקצועית
כתור הדמות כלהזמו,ובכל הזדמנות שישלי אני רצהלטקסט".
לפחות בפרקים הראשונים ,את מגלמת דמות של נערה
נבגדת .בגדו

בך פעם?

"אני מקווהשלא".
גבריםמתחיליםאיתר?
משדרת שאני אשת
"לא ,אני
ולקובי.
שאנייכולה לתתלעצמי
איתי אני ישר

איך

אתמבלה?

"אני יוצאת

טלוויזיה" :האנטומיה

שלגו״"" .רק בגללדייר

מקדרימי".

חותכת ,בנימוס

איש ,לאמפלרטטת ,זה מה
גם אם קורה שמישהו מתחיל
ובחיוך ומודיעה שזה לאיקרה".

עם חברותלברים

בראשון וברחובות .היית

פעם?".
לי.
לא יצא
"טירוף".
אז את

אומדת

שלא

אתפוס אותך עושה שורות

בשירותים

של איזה מועדון בתל אביב עם חבריםמהבתז׳ה.
בשבילי .אני
באדישות" ,זה לא

"ממשלא" ,היא עונה
ציייסריס ,חוגגת עם חברותשלי ,אבל
שותה ,מורידה
וכאלה".
מרגישה שאני צריכהלעשות סמים
אם לא היית מפורסמת ,בטוח שהיית יוצאתלטיול

ממש לא
אחרי

עמוד 7

חבויה

it-iin

נל״אגו.
"הפיגימות"

lu'mi״.
"עספוו"

חומתפץ.

מצטלמת
ל־זאז

■אאללה,
חניה
עם na

פאגהאג

איזה

נ״תמיו

העמדתי.

אותוחלום"

אז מה עושיםלמי שהסיפור שלו זה שהוא מרוויח מלא
בחוץוחבללו לפספס את ההזדמנותבשביל לשרת?
שותקת" .אנ־ ננ?צאת עכשיו בהקשר תוסס מכרילבוא
ולדבר על זה .אני עושה קמפיין ,אני מעדיפה שלא לדברעל
אלה שלא עשו ,אלא לדבר על העובדה שאני עשיתי וכמה
לי .יצאלי טוב מזה ,גם ברמה האישית ,לא רק ברמה
זה נתן
של מה קיבלתי .אנחנו יושבים בשיחותסלון ומדברים על
הצבא ,אנ־ לא יודעת איך הייתי חיה עם עצמי אם לא הייתי

 ccccמנסהלהחליף
פעם אחת ,לא?
"אני לאכזו .לא>:־ <!:אם א:־ מוכרה ־ותר או■<"
rnra$1ST$נא$1ST$אנ־
rnra$2ND$נא $2ND$מעצמי שום דבר ,לא עושהלי את זהלבלות עם נשים
rnra
ולנסות סמים כאלה או אחרים .טובלי ככה ,איך שאני.כולי
אותי?".
פצצת אנרגיה ,אתה חושב שאני צריכה דברים שירימו
בחורה או

ריק עם

מעשנתג׳ו־נטלפחות

כסף

היא עונה בחיוך אדיש.
מה

שכןמצליחלהוציא

אותהמשלוותהזר ,דווקא

השתתפותה בסרט הבכורה דל
היא מככבת
"חתולים בסירתפרל־כ".
הולנדי
אילן,
ויונתן בר
נונ !/,אל
וילוז׳ני
לצידם שלמינאל מו 10
ומיכאלהעני".בני נוער
ינ?ותו עלזה" ,היא מספרתבעיניים זורחות",כל הגוף שלי
כחולים ומכותיבשות" ,היא משוויצה וחושפת סימןכחול
התקציב
שליונלמנדלסון ,נדב

:-

וחשוד עלהירך.

אל

תתביישי ,קובי

"ממש .אני

חטף
עלייך

נראית לך

קריזה והוריד לך אחת?

כמו מישהי

שאפשרלהריםעליה

ידיים?" היא שוב צוחקתבקול
מהצילומים,
גדול",זה הכל
אתמול
נפלנולבור של חרא ,חטפו אותי,
לאפקטים ,אז אני צריכה באמת
להיפצע".
לחיקויים מתוך "אחד העב
משם אנחנו זורמים בטבעיות
לדון במצב הדיאטה
ואז ממשיכים
ולקינוח אניאפילו
שלנו,
מקבל ניתוח
פסיכולוגי מדויק מפיה של הפרידר" .מה אתה
רוצה" ,היא
מתרברבת",לא סתם
קיבלתי מאה במבחן האחרון
להישגים האקדמיים של
בפסיכולוגיה" .אבל עם כל הכבוד
הפרידה את הפרס האמיתי היאקיבלה בשבועות האחרונים
=•
החלב" ,אותו קטפהלכיסה
כאשר זכתה בקמפיין"מועצת
לאחר שמ״קל
לואיס הודח בדקה ה־  90עקב"לוח זמניםעמוס",
או
כמילים אחרות ,עקב העובדה שלא שירת כצבא.
לפני שנה
להסביר" ,כבר
"הציעוליקודם!" ,היא ממהרת
רצו שאני אהיהמובילת הקמפיין ,אבל זה לא הסתדר כי הייתי
קשרו אותי ,אין כסף

עסוקהמדי".
השנה גם היית פנויה וגם עם תעודת שחרור .מה

תופעת

זה

אחר

חושבת
חינוך,
לתפוס
שלבואולתתשיעור

כשעיר
לעזאזל וללמד אתכולם שיעור על

חסר פרופורציות.

חשבונו,

אנשים צריכים לרצות לעשות צבא".

ומה קורהלמי שלא רוצה?
"זה כבר כל נ?קרה
לגופו.
יכולים".

מתג־יסת".
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"אני לא באהלחנך אף אחד שונאת אתהעליהום של
לכולם ,יש פה
אכ״א כד־ לתת דוגמה ושיעור
מתוקנת לא עושים צבאבגיל  18אץ
נירגע .בשום מדינה

ni'jij'an

Se61'0nn5
k8»nS SD
dB80n,d»?g

לסו

ו ,תגיד ,מה

מצחיקים עד דמעות

יש

סיפורים

של

של

בסדרת חיקויים

המודחת.

"נראהלך?

זה

ניוטרף
לגמרי,

!ה נטו

סתם בשביללהתפרסם.

אין בזהתוכן".

לא,
רציתלהיות

כי את

בטח הלכתל״נולדלרקוד" בשביל

התוכן ,הכי

כוכבת.

"זה הכי היה

במידותשלי.

עושה ,הגעתי כשאני ככר

הגעתי לשם כי ידעתי מה אני

מספיק טובה

יכולהלהצליח איתו .זה לא

שניסיתי

במשהווידעתי שאני

אתמזלי

במשחקלמשל,

וואנאבי".
שלא ה־הל־ מושג בזמנו .אני לא
חוזרים

על

לשאלת

ההגדרה

העצמית .אז

מה כן? קלפטע

עקבים?
סוסת

עבודה'"'.

רק

ו.ית|!
כ«11

פה

לתוכניתכזו?
היית נכנסת

מעדיפה סוסה?

סוסה:״.
"מעדיפה
אז את סוסה!
"אני סוסה ,הכי סוסה! אבל רגע,
בסדר

אנשים

איילה ר״ היא
הקטע עם

פוצחת

"מה זה קלפטע? למה לאעקשניתי' למה לא

,ninn

ראש

משהו מטורף ,בואו

ואתסתחת.
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צריךלעשותלמי שלא עושה?

היגיון .לא צריךלשכנע אנשים לעשות צבא".
לחלוטין .הצבא מזכיר לה
הש־חה ז־רמת באופן אסוציאטיבי
הדרך
משום מה את "האח
לאל.ךן קצרהלאללה.
הגדול־'״ ומ17
מתחברת
אליראאאאז ,הוא מהמם! הכי לא
"אני מתה על

n?N16|N5nS3

d'n'ds

ההשתמטות?

"זה
עליהום.אני
מישהו

דעתך על

Him

זה

הכיחשוב".
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