
1 החתיכות שוק שר ביותו האחרון היבול - הישראלית הצעירה של החדש
שמונה כבר נשואה אני והתחתנתי. ראשונה טוראית

 גדולה חסידה עצמי ואני קלאסית, בגיטארה מנגן לי
 בגיטארה, מנגנים שלי החברים כל גם ופלמנגו. ה

 ברהיטים מרוהטת יפה, דירה יש לי גם יפות. דירות
 אוספת אני עתיקים, רהיטים של גדולה חסידה ני

 איזה, חשוב לא ופסלים, תכשיטים גם אוספת
 כי בהיר, תכלת או שחור לבן, סגול, בצבע היו
־-־י*•אוהבת. שאני ים
 הוא מהצבא. להיפטר כדי לבעלי נישאתי לא :ל

כמתכנן. באיי־בי־אס עובד הוא עכשיו שלי. •הנעורים

מי שלישית (למעלה, 20 בת ברבי נעמי[ית91;
 לארץ שעלתה טריפולי, ילידת מין),

 כדוגמנית ועובדת בגבעת־השלושה, בסמינר למדה
פסיכולוגיה. ספרי ולקרוא לעולם לצאת חולמת |היא

" | | | ח * |1ך  קבלן של בתו משמאל) שניה (למעלה, ו7ה־ בת קירשמן שרה ך
11^141 | שרה, חומות. ועיניים אדמדם שער אכזוטי, יופי בעלת תל־אביבי, |

שהוא. סוג סכל מכוניות אתרי ומשתגעת טניס, אוהבת במכונית, לנהוג הלומדת

 בתערוכת להופיע לחודש, אסע אולי מעט עוד
 שונים. בביתנים בארצות־הברית, ירידים
 תיב־ מזמן וכבר זה, את לעשות לי הציעו
בחו״ל. טיול לי ננתי
 לי יש מאוד. קאפריסי אופי לי יש
 לראות מסוגלת אני קטנות. תשוקות המון

 אם אפילו מיד, אותו ולקנות יפה משהו
 עלי להגיד אי־אפשר זאת בכל יקר. הוא

יקרנית. שאני
ה מן קונה אינני למשל, בגדי, את
לבד. אותם מתכננת אני מוכן.
 בעיקר מעדיפה מאוד, הרבה קוראת אני
 כמו משהו גדולים, רומנים לצד מדע ספרי

ל אוהבת גם אני דזירה. או היווני זורבה
 אני העבודות כל את הבית. במשק עבוד

 חיסכון, של עניין לא זה בעצמי. עושה
לבית. מסירות פשוט זוהי

 גולש עשיתי וכבר לבשל, לומדת אני
 עד מאושרת אני ובכלל, ופסיקים, ומרק
הגג.

 האלה הבחורות כל כמו לא אני,
 אני זוהרות. דוגמניות להיות שחולמות

 הרבה לעשות צמרת, דוגמנית להיות חולמת
זאטוטים. שני וללדת כסף

 הייתי נלהבת, אידיאליסטית הייתי פעם
 לקיבוץ. ללכת ורציתי המאוחדת בתנועה

לא. כבר היום
תיאט מאוד אוהבת אני :רותם ניצה

 אפילו הייתי שחקנית. להיות וחולמת רון,
 לא אני אבל פטי. פאסקל של כפילתה

 תפקידים ולשחק כוכבת, סתם להיות רוצה
 שחקנית להיות רוצה אני יפות. בחורות של

אמיתית.
הקא בתיאטרון בחינות כבר עשיתי

 אם בהן. שהצלחתי מקווה ואני מרי,
הבמה. על לעלות סיכוי לי יש כן,

כעירו שנתיים למדתי :כן־אבי רחל
 של בסמינר ללמוד רוצה אני עכשיו נית,

מטפלות.
 עכשיו מוסמכת. אחות להיות רציתי פעם

מיילדת. להיות רוצה אני
פגים, של במחלקה עכשיו עובדת אני

 חוץ לעולם. חיים יצורים להביא נהדר זה
 חברותית, אני ביותר. רגיל טיפוס אני מזה

 הכל, אוכלת אני ובלט. ים ציורים, אוהבת
 חבר, גם לי יש וקרם. קצפת עוגות בעיקר

 לא הוא כי אותו, להזכיר כדאי לא אבל
זה. ברגע לי חשוב

(ל 20 בת קמחי אידיתהמקורית
משמאל) ראשונה מעלה,

ניש ירוקות. עיניים בעלת בלונדית,ביפהפיח
ז׳. עירונית גימנסיה בוגרת ,19 בגיל אה


