
 ממש ״אני החופשי. בזמנה להנאתה, להצטלם מרבה עלמהנסיון צלומי
פרמיירה.״ לפני במה שחקנית כמו צילום, כל לפני מתרגשת
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אחד, צלם אצל רק עלמה מצטלמת הדוגמניות, לשאר בניגודהחצר צלם
 אחוז חמישים זוקפת היא לזכותו (בתמונה). הרצוג פיטר

עולמי. שיעור־קומה בעל בארץ היחידי צלם־האופנה הוא הרצוג עלמה, של לדעתה מהצלחתה.
הגג על חתונה

המישטר צמרת אנשי השתתפו בו

 בן־פורת, שייקה העיתונאי עם עלמה של חתונתה
 ציבור/ מאורע הפכה חודשים, ארבעה לפני שנערכה
רבים. ואומנים עתונאים הגבוהה, החברה אנשי בישראל,

אלגנטית
את מתאימה

 עלמח מופיעה הספורטיביים, הצילומים לצד
 כשהיא אלגנטיות, תלבושות בצילומי גם

מציגה. היא אותו לבד, עמידתה ואת איפורה

 מסוגל אינו שלה ושהצלם יפים, צבעים לה
יפות. שאינן תמונות לה. לעשות
ה עם התחתנה היא חודשים ארבעה לפני

 שייך לא זה אבל בן־פורת. שייקר, עיתונאי
״העוב לה. מועיל לא וגם שלה. לקאריירה

 עוזרת אינה בן־פורת שייקר, הוא שבעלי דה
 לו: אומרת אני ״לפעמים מודה. היא לי,״

 למה העולם, כל עם קשרים לך יש ,שייקר״
 לי שיהיה אומר הוא אבל ליי׳ תעזור שלא
לבדי. הדברים את אעשה אם סיפוק יותר

ב משתמש לא הוא אחרים בדברים ״גם
 ישתמש לא שהוא בטח אז שלו, פרוטקציה

 פרוטק־ טיפוס דווקא בעצמי אני לגבי. בד,
 שמח דווקא שייקר, הכל, בסך אבל ציונרי,

ממנה.״ נהנית שאני תעסוקה לי שיש
★ ★ ★

הדוג פיסגת אל הגיעה שהיא מרות
פשו אנושיות חולשות לה יש מנות,

 היא בשבוע, פעמיים עוזרת לה יש טות.
 הרבה. ולזלול ספורטיביות הלבושות אוהבת

ו האחרון, בזמן קילו חמישה הורידה היא
ואדום. לבן כחול, הצבעים את אוהבת היא

 בת־ כל של מחלומות סובלת גם היא
 וחיים פרטית מכונית על חלומות תמותה.

שאי לה היו לא צעיר בגיל כבר מעניינים.
 קאריירה על חלמה לא היא גדולות. פות
 גבר רצתה לא שחקנית, או דוגמנית של

פאר. חיי ולא עשיר
 יהיה שלה שהגבר היה שרצתה, מה כל

 לא היא שלה. הכלב את ושיאהב מעניין
 הכלב את אוהבים שאינם אנשים אוהבת

 ושאינם גאוניותו את מעריכים שאינם שלה,
מעניינים.

 אוהבת לרקוד, אוהבת היא כן, עוד? מה
או סוכים, על לרכב אוהבת גולף, לשחק
בעלה. אחרי ומשתגעת לים, ללכת הבת

סטוטינית
תימנית,

 כאן שונים. בבגדים מופיעה עלמה
 בהשראה חליפה מציגה נראית היא

העתיקה. יפו של מסימטאותיה באחת מצולמת כשהיא
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