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החורף □כור□
צפע תייר איזה רע. לא ספררט הרא שהדייג משכנעת

*לוין-81

נזה־ יותר, לא אם אחוזים, באלף טובים התפוזים, התפוזיםובננות חנונים
 מפורסמת בגלויה כה, טז עדה הצטלמה שלידן בננות

פרותיה. טובים וכמה ישראל מדינת היא יפה כמה תיירים משכנע זה כי (שמאל).

ה ך>* ן שנ ש התיירים כל תיירית. אי
 ליוון עכשיו נוסעים לישראל פעם נסעו | (

מאשי התעופה חברות ולקפריסין. לאיטליה
מאשי בתי־המלון בתי־המלון, את בזה מות
 לא מהם ואיש התעופה, חברות את מים

 התיירים את לשכנע כדי לעשות מה יודע
תיירות. ארץ היא ישראל שארץ
 שיטות בכמה אותם שיכנעו עכשיו עד

 יפהפיה, נערה למשל, לקחו, בלתי־מוצלחות.
 לקחו הקרן־הקיימת, בבגדי אותה הלבישו

כ אותה צילמו הסוכנות, לפרדסי אותה
 אותה ושלחו מהעץ, תפוז קוטפת שהיא

ל להראות כדי לארץ, לחוץ גלויה על
תפוזים. בארץ שיש תיירים
קרן־קיימת, נערות עוד לקחו כך אחר
ישראל, של הים שפת על אותן ושמו'

 שמו או ים. בישראל שיש להראות כדי
 שיש להראות כדי ישראל, בשדות אותן

ב המקוריים התועמלנים שדות. בישראל
ו אילת, רקע על נערות צילמו יותר

 בביקיני, אותן להפשיט אפילו הצליחו
לאילת. לנסוע התחילו התיירים ובאמת

גמודח ?משכילה★ ★ ★
 אבר־ עדה העם לעזרת נחלצה סוף ף*
הכי הגלויות בחורת שהיא מוביץ׳, *1

גלויה. הכי וגם בארץ, מפורסמת
 גלויות: על מופיעה שהיא שנים כבר

 מגלמת היא מטעי־הבננות, של בגלויות
חלק מהווה היא בגלויות־הנוף הקוטפת. את
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 של מפורסמת גלויה ועל מהנוף, בולט
 משכנעת כערביה מצולמת היא ערבי כפר
מאד.

שבכיכובה, הגלויות שמאות אחרי אבל
 מצב את שיפת לא עדיין לתיירים, שנמכרו

 אשמים זה שבכל בדעתה עלה התיירות,
 בתוף אותה מפיצים היו אילו הבגדים:

 ערומה, כשהיא הללו, אתרי־התיירות כל
מהר. יותר הרבה משתכנעים היו התיירים

מפרדס למטע, ממטע עברה היא לכן
ב אותם, והנציחה לחוף, מחוף לפרדס,

 התיירים ינהרו שעכשיו העירום. גופה
והמטעים. הפרדסים החופים, את לראות

 חדש אינו אברמוביץ׳ עדה של העירום
 ישראלי. בסרט הונצח כבר והוא וכלל, כלל
יש עירום שמלבד יודעים מעטים רק אבל

גר של חוש סוג מציעה ביותר המנווסמת הגלויות נערת
משכילה. נשמה ואפילו נשמה, גם לעדה

ו עשרים לפני בבוקרשט, נולדה היא
 היא רוסיים. הורים לשני שגד* שתיים
חניאל. למושב ישר ,1950ב־ ארצה הגיעה
 ואת משכילה^ הימה .לא עוד היא אז

 סוסים. על ברכיבה בילתה היא זמנה כל
 עברה היא. עליהם, לרכב ידעה כבר כשהיא

 התחילה ושם בנתניה, לגור הוריה עם יחד
שלה.. הכללית ההשכלה את לפתח

 תיכון. בית־ספר גמרה היא כל קודם
 למדה היא די, לא שזה ראתה וכשהיא
ו מרוז, עמום אצל דרמה וחצי שנתיים
 למדה היא די לא זה שגם ראתה כשהיא
גמורה. משכילה-( ונהייתה בלט־ שנתיים

 מקצוע באיזה ידעה לא עוד היא בהתחלה
 אולי להיות חשבה ׳היא לחיים. לבחור
 לפילוסופיה. פרופסור או למתמטיקה, מורה
לא שהיא החליטה היא כך אחר אבל

 שלה באבא לא אפילו אחד, באף תלוייה להיות רוצה
 להיות החליטה היא ולכן בחדרה. לו שיש הנעליים

כוכבת. רצוי אפשר, ואם
★ ★ ★

שהוא מה הגנו ״שנינו
 כבר גדולה שחקנית ,להיות • יכולה היתה יא ^

 לזה ו<;וכנה בזה. מעונינת לא היא שבעצם |(למרות ן
ואנשים י גדולים■ במאים המון כסף). צריכה שהיא


