
תרבות

משדה ליגה
 יותר להיות חולמת פדרמן נאיה השחקנית וחצי 15 בגיל

 אחרי • מכבי של הבעלים דיוויד, מסבא מפורסמת
רע לא סיכוי לה יש ביבר, ג׳ססין עם מתוקשר מפגש

י«זה1ערן«ז
אקרכזן רונן צילום:

האינטר נשבר החודש בתחילת

 מי בוערת: רכילותית בשאלה נט

 שהצטלמה החייכנית הישראלית

 לצד הילם בבוורלי במלון בבריכה

 רומן של בתחילתו מדובר והאם ביבר, ג׳סטין

הנע לאחת הנערץ הפופ כוכב בין יבשות חוצה

להציע? לארצנו שיש היפות רות

 בת פדרמן נאיה מחייכת במקרה" אותו "פגשתי
 הנודעת העסקים אנשי לשושלת נצר וחצי, 15ה־

 ואני "אחותי המקומי. הבידור בשמי עולה וכוכב

 השומרים כל עם בא הוא ופתאום בבריכה, ישבנו

 אבל התרגשנו, מאוד אלינו. קרוב והתיישב שלו

 לבקשות מסרב ושהוא אליו ניגשים שכולם ראינו

להשתזף. המשכנו ופשוט פנינו, לא אז להצטלם.

 לדבר והתחיל אלינו ניגש הוא דקות 40 ״אחרי

 ממנו מתלהבות לא שאנחנו ראה כנראה איתנו.

התע לי, קוראים איך אותי שאל הוא כולם. כמו

 סתמיות. שאלות מיני כל ועוד אנחנו, מאיפה ניין

 להופיע שנהנה סיפר מישראל, שאנחנו כששמע

בארץ. לו שיש המעריצות מכמות ושהופתע פה

 לבקש נוח שהרגשתי עד דקות, עשר "דיברנו

בשמחה". הסכים הוא איתו. להצטלם ממנו

התרגשת?
 זה שגרתית, היתה לא הסיטואציה כל "מאוד.

בפרו אותה לקחתי אבל ביבר. ג׳סטין זאת בכל

אדם". בן הוא דבר, של בסופו כי פורציות,

 הפרוסה. של היטב המרוח בצד גדלה פדרמן

 מבעלי פדרמן, דיוויד העסקים איש של נכדתו היא

 העסקים איש של ובתו בכדורסל, אביב תל מכבי

 לאחת נחשבת היא הצעיר, גילה למרות פדרמן. עדי

העכש בסצנה והמבטיחות השאפתניות השחקניות
 דוגמת בסדרות הופעות לרזומה הכניסה וכבר ווית,

 עם הכלבים" ו״בית הדר צביקה עם בעיה" יש "לצבי

 לצידו חדש בסרט תככב היא בקרוב גרייניק. אבי

רפאלי. און - נוספת מפורסמת למשפחה נצר של

שלך. הייחודי לשם הסבר חייבת את הכל, לפני

 עם בעיה שתהיה חשש היה ההריון "בתחילת

לח או להפיל אופציה שלי להורים ונתנו ההריון,

 שהסיכויים למרות יקרה, מה ולראות שבוע כות

 והם הסתדרו, הדברים שבוע אחרי קלושים. היו

נא־יה. לי קראו אז מה׳. סימן שזה הרגישו

 למרות מיוחד, הוא הזה, השם על מתה "אני

 פעם אף קטנה כשהייתי איתו. בעיות יש שלכולם

 קשה מאוד עכשיו גם נכון. אותו לבטא הצליחו לא

יפה". שלו המשמעות אבל לאנשים,

באלוהים? מאמינה עצמך את

דתייה". לא אבל "מאמינה,

 - בינלאומיים שמות אגב, אחיה, לשלושת גם

בא שנים הרבה גרו שלי שההורים בגלל "אולי

 שם על וקרוי בלונדון "שנולד ),21(דין נגליה":

).13(וטומי )18(אנני להוריי״, שהיה האינסטלטור

בפסטי אלפים מול במה על הופיעה כבר 7 בגיל

 ודפנה רץ משה פרץ, קובי של לצידם הילדים, בל

 לעשות אוהבת שאני מה שזה ידעתי "תמיד דקל.

ברצי הכי לזה התייחסתי ולרקוד. לשיר לשחק, -

 שלי הראשון לאודישן הגעתי גם זמן באותו נות.

 בלי שהגיעה היחידה הייתי הילדים. שירי לפסטיבל

 שישה עברתי להופיע. רצון עם רק וחומה, סוכנת

התקבל - קטנה הכי שהייתי ולמרות אודישנים,

 לדחוף רצו לא שלי ההורים ימים באותם אבל תי.

 הבידור שעולם ידעו הם כי האלה, לכיוונים אותי

 הפסטיבל אחרי אז מדי. צעירה שאני וחשבו קשוח

 הפנים שלי(מעצבת שאמא תשכח אל הכל. עצרתי

פולנייה"(צוחקת). ע״ס) פדרמן; טלי

 שבגיל עד ממשחק, התרחקה נאיה שנים ארבע

 הג׳ונגל", ל״ספר אודישנים על בהודעה נתקלה 11

 של בפייסבוק "ראיתי צבי. בבית רוזן חנוך שביים

 באנה, של והתפקיד אודישנים, שיש הגדול אחי

שלי. החלום היה תמיד מוגלי, של חברה

 חייבת ׳אני לו, ואמרתי לאבא שרצתי זוכרת "אני

מד את ׳מה היתה, שלו התגובה לאודישן׳. ללכת

המפורס מכל ויתרתי. לא אבל שטויות׳. ברת

 התפקיד. את קיבלתי אני לאודישנים, שבאו מות

חנוכה". בתקופת פעמים עשרות בהצגה הופעתי

ההורים? אמרו ומה
השחק לצד בלטתי ושמאוד מדהימה "שהייתי

 להתווכח מה להם שאין הבינו הם שם הבוגרים. נים

שחקנית". להיות אישור בעצם לי ונתנו יותר, איתי

 היא אליה. לזרום המשיכו המשחק הצעות

 אלדר של בבימויו אליוט", "בילי למחזמר לוהקה

לסרט וגם בילי, של חברתו בתפקיד גרויסמן,

By A

גרייניק של הבת הכלבים". "בית בסידרה

 יובל לסלאו, חנה לצד "גויאבות", לילדים הקולנוע

 הראשונה הפעם היתה "זאת חיים. והדוד המבולבל

 נכנסת. אני לאן עיכלתי לא מצלמה. מול שעמדתי

 כי לי, שהיתה גדולה הכי החוויה היתה זו בדיעבד

 והילה מחט קובי בהמשך. דלתות לי פתחה היא

עלי". הימרו ממש לתפקיד, אותי שקיבלו ערן,

בכישלון. להסתיים עלול ראשון ראשי תפקיד

 שלי, הכתפיים על הסרט שכל הרגשתי "באמת

מת הייתי יום כל בידיים. עצמי את לקחתי אבל

 וחוזרת לצילומים הולכת בבוקר, בארבע עוררת

 טקסטים ללמוד ממשיכה בערב, בתשע הביתה

 מגיעה שלא הילדה בבית: בדיחה היתה עשר. עד

 עם כולם את שמעירה זאת היא באמבטיה למראה

בבוקר". בארבע הפן של הרעש

שצ ידע "הוא שלה. האישי הנהג שימש אביה

 בצילומים איתי ולהישאר לסט אותי להקפיץ ריך

 הוא שלו. התינוקת כמו אני יכול. שהוא כמה

 בגן. אנחנו כאילו במשפחה הילדים לכל מתייחם

 לי נתנו ולא משמרות עלי עשו אמא וגם הוא גם

שלב". בשום לבד שם להיות

• • •
 בשיער מצוידת מטר, 1.54 קומה, קטנת היא

 ווטסאפ. על תמיד פתוח שלה והאייפון וגולש, ארוך

 היתה תמיד אבל הכיתה, מלכת היתה לא מעולם

"מקטל פיתוח. מהרצליה כמוה, בחברות מוקפת

 את לי יש לגמרי. רגילים אנחנו אבל אותנו, גים

 לא שהן חברים, עם שיחות לי ויש שלי החברים

 בארץ. אחר במקום גילי בני של משיחות שונות

במסיבות. או בבתים להיפגש בעיקר אוהבים אנחנו

 תמיד אבל הכיתה, מלכת הייתי לא "בחיים

 עם חנונית תלמידה אני חברות. מוקפת הייתי

לי". חשובים מאוד הלימודים טובים, ציונים

 בהרצליה, חדש בתיכון י׳ בכיתה לומדת היא

 משהו "רציתי וקרימינולוגיה. משפטים במגמת

 שאני בתחום להתמקד רציתי לא אופקים. להרחיב

 עצמי את רואה לא אני אבל .7 מגיל בו עוסקת

במשחק". רק במשפטים. עוסקת
 המורים אחד פסח, ערן אצל לומדת היא משחק

 כהן־ דפנה אצל קול ופיתוח בתחום, המצליחים

״.1 ״ייצוג בסוכנות מיוצגת היא שנתיים זה ליכט.

שלך? בקריירה מעורבים ההורים כמה עד

 להיות שיכולה תקשורת זאת מה יודעים "הם

בת אהיה שלא מעדיפים היו ולכן נעימה, פחות

למ לי יש להט כמה יודעים גם הם אבל חום.

 שמתעקשת. אחת סתם לא שאני ומבינים קצוע,

דואגים הם תומכים. מאוד הם דבר, של בסופו אז
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 קפה בבית ישב סבא "פעם
 אלין ניגשו ופתאום בהרצליה,

 של סבא אותו,'אתה ושאלו
 הסתכלו שלו החברים נאיר,?.

לו,'דיוויד, והופתעו,אמרו
 הולכת אני פה?. קורה מה

 מכבי,אבל של למשחקים
לעסקים" אכנס לא בחיים

 ביבר ג׳ססין את "פגשתי
 ישבנו ואני במקרה.אחותי

 ניגשים שבולם וראינו בבריכה
 לבקשות מסרב ושהוא אליו

 ופשוט פנינו לא להצטלם.אר
 אחרי להשתרך. המשכנו

 אלינו ניגש הוא דקות 40
לדבר" והתחיל

 של הרעש עם בבית כולם את "מעירה
פדרמן נאיה בבוקר". בארבע הפן

שצריך". כמו שאוכל גם
אודישן? בכל אותם מעדכנת את

מסכי לא שהם משהו אעשה לא אני "ברור.
מרגי אני ואם משלי, דעת שיקול לי יש לו. מים
 יותר בתפקיד עצמי את חושפת ולא שלמה שה
 מגיעים לא אם אותם. לשכנע מנסה אני - מדי

 שהם עליהם סומכת אני מוותרת. אני להסכמה,
 ללכת שרציתי פעם קרה לי. טוב מה יודעים

 שלי וההורים אלימות, שהכיל לסרט לאודישן
 הם היום צדקו. הם לזה. בשלה לא שאני חשבו
שלי". הבחירות על סומכים יותר

כתעשייה? דלתות לך פתח המשפחה שם
 ואמרו לאודישן הגעתי לא פעם אף "לא.

 מסתכלים אותך׳. ניקח בואי - פדרמן ׳את לי,
לד מתאימה אני אם ורק אותי, בוחנים עלי,
 שיש עין צרי יהיו תמיד אותי. לוקחים מות,
 אני אבל הפנים. על ותגובות להגיד, מה להם
 שלי המשפחה שלי. במשפחה מתביישת לא

 שיש, טובה והכי ישרה הכי בדרך עבודה עשתה
לה". שיש מה את כפיים ובעבודת בזיעה והשיגה

האלה? האמירות אותך מעליבות
 מבינה הייתי לא נפגעת, הייתי "בהתחלה

 סבא בגלל שם ׳את לי אומרים אנשים למה
 בוגרת. מספיק אני עכשיו שלך׳. ואבא שלך
 שאני מי בזכות עצמי את להוכיח מנסה אני

 שאני איפה בגלל ולא שלי, הכישרון ובזכות
של"׳. ׳הנכדה אני כי או גרה

שלך? כבא עם הקשר איך
 שישי. בארוחות תמיד נפגשים אנחנו "מצוין,

 ממנו מקבלת אני שיוצאים וסרט סידרה בכל
 להזכיר תשכחי ׳אל אלופה׳, ׳את כמו הודעות

 ישב הוא פעם באוסקר׳. כשתזכי שלי השם את
 ושאלו אליו ניגשו ופתאום בהרצליה, קפה בבית
הס שלו החברים נאיה?׳. של סבא ׳אתה אותו,
פה?׳" קורה מה ׳דיוויד, לו, אמרו והופתעו, תכלו

• • •
 לפריים לראשונה הגיחה היא האחרונה בשנה

 מעיין, לתפקיד כשלוהקה ,2 ערוץ של טיים
 "לצבי בסידרה הדר צביקה של אשתו של הבת

מצ הכי השחקנים אחד "הוא בעיה"(רשת). יש
 אומרת. היא איתם", לעבוד לי שיצא חיקים
 הוא כי בו, משתמש לא אבל טקסט מקבל "הוא

מולו". לעבוד כבוד היה חדש. טקסט ממציא
למבוגרים. בסידרה שלך ראשונה פעם זו

 הייתי לא כי שונה, מאוד משחק היה "זה
 ביתית באווירה מאור, טבעית אלא מוגזמת,
אני". הייתי פשוט שיחקתי, כך כל לא פשוטה.
 הכלבים"(ניקלו־ ב״בית גם שיחקה היא
 של בתו את מגלמת היא שם ),yes^ דיאון

 אבל טובה, ילדה אני שם "גם גרייניק. אבי
לילדים". זה כי מוקצן, ממש משחקת אני שם

 "ג׳סטה", הסרט ייצא חודשים כמה בעוד
רפאלי. און של הזוג כת את משחקת את שבו

היסט תפקיד כתב מחט קובי מטורף, "זה
 שהכי משהו לי נתן הוא בשבילי. במיוחד רי

 משהו מעצמי שאתן רצה הוא כי ממני, רחוק
 של תפקידים לי נתנו הזמן כל היום עד אחר.

 המצב, את שמצילה והגיבורה העדינה הילדה
 באף נזם עם קשוחה פריקית אני הזה ובסרט

 בגלל אני. לא הכי שהוא משהו סקטבורד. ועל
 הטונים על איתי עבד הוא ציפציף קול לי שיש

עבדתי". אני השאר כל על הנמוכים.
בר"? של "האח לצד לשחק היה איך

 ומאוד לסט, מחוץ איתו שיחות לי היו "כיף.
 מוכשר. מאוד מדהים, בחור הוא התחברנו.

 את והוכיח כולם את הפתיע הוא הזה בסרט
ומפתיע". היסטרי תפקיד עשה עצמו,

 המסך על זוג שמגלמים שחקנים הרכה
כחיים. גם לזוגיות גולשים

 חיבור לנו והיה טובים, מאוד חברים "אנחנו
 התפקיד למרות אבל הראשון, מהרגע מצוין
 קודם למציאות. התממש לא זה - לנו שהיה

 פער און לבין ביני יש וגם חבר, לי יש כל,
״.20 בן הוא גדול. גילים
כסרט. נשיקה סצנות לכם יש
האנ ומאה המצלמות כל מול מביך, היה "זה

 זה על עשינו זרם. זה אבל שם, שנמצאים שים
כימיה". בינינו יש כי כך, אחר צחוקים

 ),17(חזן עומר הדוגמן בחיים, זוגה בן את
מעו היה "הוא סרט. לאותו באודישנים הכירה

וב און, לבין בינו התלבטות היתה למפיקים לה,
 שלושה אנחנו בי. זכה עומר אבל באון. בחרו סוף

 איתו ללכת יכולה בקושי ואני ביחד, חודשים
אותו". מכירות הבנות כל כי ברחוב,

שדוד אחרי משבר חוותה 2014 בדצמבר
 לאחר נפטרה פדרמן, דיוויד של בתו שלי, תה

 קשה", מאוד היה "זה בסרטן. ממושך מאבק
 בינינו היתה קרובות, מאוד "היינו מספרת. היא

 אמנית היתה היא להסבר. ניתנת שלא קירבה
 בגלל להערצה, דמות בה ראיתי ואני מדהימה,
כמוה". אנשים אין שלה. והכישרון הצניעות

המשפחה? על השפיע שלה המוות איך
 שככל אומרים יותר. עוד אותנו איחד "הוא
נכון". לא זה אבל יותר, קל נהיה זה עובר שהזמן

י7רפא בר של את עם "ג׳סטה". בסרט

 כמה עד בעסקים, שמבינה למשפחה כנצר
בחוזים? מעורבת את

 שהכסף בנק חשבון לי יש מדי. יותר "לא
 לימים חוסכת אני אליו. נכנס מרוויחה שאני

 ויכולה ילדה עוד אני כרגע כי חיילת, שאהיה
מהכס חלק תרמתי עכשיו עד בהורים. להיעזר

 אנשים יש כי סרטן, חולי למען שהרווחתי פים
ממני". יותר אותם שצריכים

 שם בלונדון("כי משחק ללמוד חולמת היא
 האנגלית את ומשפרת אופציות") הרבה יש

 חשוב הכי "זה פרטיים. שיעורים בעזרת שלה
 עברית, אצלנו מדברים בבית במשפחה. אצלנו

 באנגלית. הן אבא עם שלי הטקסט הודעות אבל
 באנגלית. כולם עם ומתכתב באנגליה נולד הוא
 אם האנגלית. את לשפר לי עוזר הוא מזה, חוץ
 מקווה אני בעתיד אותי. מתקן הוא טועה, אני

 מובן שם. עובד זה איך לראות בחו״ל, לשחק
 והצבא". הלימודים אחרי רק יקרה שזה

 המשפחתיים? לעסקים להיכנס חשבת
 לא ואני שלי, העיסוק לי יש לא. "בחיים

עליו". אוותר
 הולכת? את אביב תל מכבי של למשחקים

 ומבינה קטן מגיל למשחקים הולכת "אני
 הגיע שחקן איזה של ברמה לא כללי, באופן
 הרצון את בי שיש ברור עזב. שחקן ואיזה
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