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להשתתף  אותי  כשהזמינו 
ב׳מותק של פסטיגל׳ - מותק 
בממלכת הקרח. הייתי צריכה 
זה  אבל  הגיוס  את  לדחות 
כרקדנית  הופעתי  שווה.  היה 
עדי  ינאי,  מיכל  עם  מובילה 
מיכל  פז,  עודד  הימלבלוי, 
ועוד.  טוביה  סבא  הקטנה, 
 50 מ-  בלמעלה  השתתפנו 
זה  ישראל.  ברחבי  הופעות 

פתח לי המון דלתות".

איך  בצה"ל.  קצינה  היית 
שילבת את השירות הצבאי 

עם הריקוד?

רוצה  שאני  תמיד  ״ידעתי 
לתרום, זה חלק מאיך שחינכו 
התגייסתי  בבית.  אותנו 
כי  ת״ש  משקית  להיות 
ראיתי  לחיילים.  לעזור  רציתי 
שלי,  התאומים  האחים  את 
שניהם היו קרביים ובכלל לא 
ראו בית. ההורים שלי היו לבד 
באותו  בצבא  היינו  כולנו  כי 
זמן. המשכתי לקורס קצינות 
ת״ש  כקצינת  ושירתתי 
תחתיי  היו  הרפואה,  בחיל 
התחלתי  ואז  מש"קיות   7

להיות קרוב לבית. תוך כדי 
התחלתי  הצבאי  השירות 
בעיקר  ריקוד,  ללמד 
כשהשתחררתי  ילדות. 
רוצה  לא  שאני  החלטתי 
צבא  אחרי  טיול  לעשות 
ללמוד  והלכתי  כולם  כמו 
מחול  הוראת  של  קורסים 
ספר  בבית  כושר  ומאמנת 
בתל  הספורט  למקצועות 
אביב. יש לי ארבע תעודות 
והוראת  כושר  אימון  של 
שעזבה  לפני  רגע  מחול״. 
הספיקה  עוד  ישראל  את 
של  בקליפ  להשתתף  מירי 
טוב(  )בוקר  אדם  עומר 

ורקדה גם עם ׳מני ממטרה׳ .

מסע מ תסיים  בקרוב  לרקוד.  נולדה  נוריאל  ירי 
בלוס  עמוסים  חודשים  שישה  של  חוויתי 
להכיר  לללמוד,  כדי  הנה  הגיעה  היא  אנג׳לס. 
ולהכין עצמה להמשך הקרייריה. בינתיים היא כבר יכולה 
לסמן וי גדול על שיעורים והתנסויות במספר סטודיו'ס 
אריאנה  כמו  אמנים  של  מפורסמים  כוריאוגרפים  עם 
בקרית  וגדלה  נולדה   ,23 בת  מירי,  לופז.  וג׳ניפר  גרנדה 
תומכים  להורים  שלישייה  משלישייה.  כצלע  גדלה  אונו. 
ואוהבים, בעלי עסק משפחתי. מירי: ״ההורים תמיד עזרו 
שהשקעתי  ולמרות  ואימונים  לחזרות  אותי  לקחו  לי, 
בלט  למדתי  הראשון.  במקום  היה  הריקוד  בלימודים, 
וסטפס,  זמר  מחזות  הופ,  היפ  וג׳אז,  וקלאסי  מודרני 

ובעצם את כל הסגנונות״.

כיצד גילית את עולם הריקוד בפעם הראשונה?

בגיל  כבר  הרך  לגיל  בלט  לשיעור  אותי  לקחה  ״אמא 
בהריון  לה  שהייתה  הגדולה  בבטן  שעוד  אמרה  היא   .3
שאוהב  מישהו  שיש  הרגישה  היא  שלישיה(  היינו  )כי 
לרקוד ולזוז כל הזמן. ובאמת, אני יכולה להגיד שמהרגע 
שנולדתי אני אוהבת לזוז ולרקוד, לשמוע מוזיקה ובגיל 
3 סיפור האהבה הזה רק התחיל. בגיל 6 חיפשתי מסגרת 

מקצועית יותר ועברתי לסטודיו של גלית בלחסן 
הייתי שם  וגדלתי.  ביהוד, שם למדתי, התאמנתי 
כל יום אחרי בית ספר לכמה שעות, ובמקביל הייתי 
שחורשות.  מאלו  הספר,  בבית  מצטיינת  תלמידה 
גם בתיכון השקעתי בריקוד ואני בוגרת 5 יחידות 

מחול.

״בגיל 15 התחלתי לעבוד בתעשייה בארץ ולהופיע 
הייתה  שלי  הראשונה  ההפקה  ילדים.  כוכבי  עם 
הייתה בתחילת דרכה.  ׳מיכל הקטנה׳ כשעוד  עם 
דבורין(.  דנה  )ועם  בילבולי׳  ׳טולי  עם  גם  רקדתי 
עשיתי את הקליפ ההודי לסדרה ׳זגורי אימפריה׳ 
הצבא  לפני  ממש  הגיעה  הגדולה  וההזדמנות 

נחתה  האחרון  בספטמבר 
לחוות  כדי  באל.איי  מירי 
עם  התעשיה  את  כאן 
בעולם.  הטובים  הרקדנים  
ההתנסות  על  מספרת  היא 
המיוחדת כשהיא היא רוקדת 
טובי  עם  יום  כל  ומתאמנת 
עם  קשרים  יוצרת  הרקדנים, 
מתעשיית  ודמויות  מורים 
חוויה  ״זו  המקומית.  הריקוד 
לשיעורים  הגעתי  מדהימה, 
טובים,  הכי  המורים  של 
ג׳ניפר  של  הכוריאוגרפים 
וכריס  גרנדה  אריאנה  לופז, 
בראון. הם בחרו בי מתוך 100 
בצילומים  להופיע  רקדניות 
ביוטיוב  מופיעים  האלו  הסרטונים  השיעורים.  בסוף 

ובמדיה החברתית. זה כבוד גדול.״

מה התוכניות להמשך?

עדן  כרגע עושה את קורס האינטנסיב של  ״אני 
ולדעת  ממנה  ללמוד  שלי  ההזדמנות  זו  שבתאי. 
יותר. מכאן אני ממשיכה לניו יורק לרקוד שם ואז 
רוצה לפתוח סדנאות  חוזרת לארץ. בישראל אני 
של ג׳אז, פאנק, עקבים )ריקוד עקבים( בכל רחבי 
זמרים  עם  בתעשייה  לעבוד  להמשיך  גם  הארץ. 
יותר  רחוק  לטווח  מקצועית.  כרקדנית  ואמנים 
אני כמובן מתכננת מתישהו לחזור ללוס אנג׳לס, 
ולצאת  כאן  בתעשייה  להצליח  הוא  כשהחלום 

לסיבוב הופעות עם זמרים בינלאומיים״.

נשים בחזית /  אלעד מסורי 

זו חוויה מדהימה, הגעתי "
לשיעורים של המורים הכי טובים, 

הכוריאוגרפים של ג׳ניפר לופז, 
אריאנה גרנדה וכריס בראון. הם 

בחרו בי מתוך 100 רקדניות

"

נולדה 
         לרקוד

מירי נוריאל גדלה 
כצלע משלישייה, 

שירתה כקצינת ת"ש 
והתחילה לרקוד 
כבר בגיל 3 • את 

החוויות מהלימודים 
והאודישנים בלוס 
אנג'לס היא תנצור 
להמשך הקריירה 

שבדרך

מירי בהופעה עם פאיילוט ג׳סטין. כריסטופר  )ג׳י סי ג׳ונס( במועדון בווסט הוליווד. 


