
 לכם תארו הצילומים. לצרכי אפילו, קטן,
 האישור הידרדר בסוף חיונית. היא כמה

לר נפרצה והדרך — המקובלים בצינורות
לפניה. ווחה

 יש בצילומים: לראות תוכלו שלא מה
 לדבש. דומה ושיער כחולות עיניים לה

 השתתפה תיכון, בוגרת בטעם. לא בצבע,
ואי לאנגליה חיפה של במשלחת־הנוער

 נוער של בקורס בעץ־הוד למדה טליה,
 אמנות. שוחרת רק לא היא אמנות. שוחר

ורק־ ,בעצמה ומפסלת מציירת אפילו היא

נ0|0 תו קינזעה ווזבוהח השקט המבט ך  או
הגת !811111  עיניה מכחול לירות. אופירה נו

חום, לה אין כאשר אחד. ראש לא כבר טישטש

 כדי בעמידה. לדגמן גם פלטשר לאה של זו תלמידתה מסוגלת
שתפכת הגלית תיסרוקתה את להשיג שירי אופירה נעזרת והמ  בתכ

.ו פיסול ציור, 1 תחביביה הם מה חלה. של השיער .שחייה. .

- הצילומים לצרכי מצה׳-ל שיחדור קיבלה בו היחיד היום  י
שירי החום, למרות מתאפרת, כשהיא הצטלמה רובינ הלנה בתכ

גוטקם. של באני הים בגר את מדגמנת היא בתמונה שלה. שטיין

1 1 1*0  תוצאה אינה אופירה מפגינה אותה הסקסית ההבעה 0
| | | / | | | ת או סקס עורף של |  מהעובדה אלא הבמאי, הוראו

ם בעת כי מי זה שהיה מאחר חום. מעלות 39ב־ קרחה היא הצילו
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*  משתת־ ,גבריים לנושאים נלגע שזה *
התחרויות ברוב הקיבוצים בגי פים

 ספורט, תחרויות בהישגים. וזוכים —
פרות חליבת אפילו לצנחנים, התנדבות

 מקומות קיבוצניקים משיגים בכולם —
יפים.

 בתחרויות כשמדובר קצת משתנה התמונה
 שחסרות לא יופי. תחרויות כמות נשיות,

 לא פשוט הן הקיבוצניקיות. בין חתיכות
משתתפות.

 מלכת־המים. בתחרות לא גם
המועמ מבין לקיבוץ, ביותר הקרובה

 בן־ברק אופירה .13 מספר היא דות,
 כך כדי עד קיבוץ. חברת ממש איננה

 קיבוץ. ת ב לא אפילו היא הגענו. לא
 לא ואיזה. כן. היא — קיבוץ נכדת אבל

 ממייסדי היו אביה מצד ההורים סתם.
 איזה לכם לספר הרי צריך ולא נהלל.

זה. משובח גזע
היו אמה הורי אז מספיק, לא זה ואם

 המועמדות
הסופיות

13
אוניוה

אופי גרים שם קריית־חיים, מייסדי מבין
 קצת יורדים אם היום. עד ומשפחתה רה

 את שם מוצאים בשושלת, לספה יותר
 אמה, ואת חיפה, במפרץ פז מנהל אביה,
 ה־ המחקר בנושא חיפה באוניברסיטת מרצה

מיקראי.

 גשי־ וחצי, 19 בת היא נהלל כדת ך
 בדיוק מצה׳׳ל ותשתחרר סדיר, רות

 לספטמבר. בתשיעי — התחרות ביום
 :בתחרות בכלל השתתפה לא כימעט היא

אחד ליום אותה לשחרר אם היסס צה״ל

בן־ברק

נכדת

תקו חיפה עיריית של הריקוד בלהקות דה
ממושכת. פה

 שלישי ודור נהלל נכדת שהיא למרות
 שלה הממזרי הצברי החיוך עלול בארץ,

 מופנמת נערה הכל בסך היא להטעות.
 הים לא אבל הים, אחרי שמשתגעת כזו,
 ממש היא אכד־ה. בריכת או שרתון של

בגד־הים. את מרטיבה

★

 מוקפת שהיא עד לשחות אוהכת יא ך*
 משיגה היא אז רק ושחפים. ים רק ן 1

 אוהבת. שהיא הניתוק הרגשת את
 דיילת. להיות גם רוצה היא זו ומסיבה

הסוער. ההמון מן הרחק הרחק


