
הסוניות המועמדות1אהח תמר
 שעובדי יודעים, אתם כאלה, ירוקות ניים

 למחלקת אותן מסווגים היו חברת־החשמל
 ושם, פה אביזרים כמה ועוד גבוה. מתח

עו מה ללא־שיגרתית, פשוט אותה ההופכים
שים?
 הזוהר סבל את נושאת תמי עושים. לא
 החיים, שהוא. איך וממשיכה בדומייה, שלה

להימשך. צריכים כידוע,

א ת י  עומדת תיכון, גמרה וחצי, 18 כ
 פלטשר. לאה של ותלמידה גיוס, לפני | ן

מוסי רומנים, היסטוריה, אוהבת ״מ,0 174
 וסרטים. פופ, לא בכלל דווקא, שקטה קה

 מפרח. להתרגש ומסוגלת לטייל, גם אוהבת
אותו. לה כשנותנים ביחוד
מינ־ שנייה שנה חבר, לה יש נכון: או,

 משהו רציני, רומן בבר־אילן. עסקים הל
החבר, של שלו, האח תשאלו. אל רגיל. לא

ב לטיול לנסוע — חלום גם לה ויש
 היא למה שמה? דווקא למר, הרחוק. מזרח

וחדשות. זרות חוויות אוהבת
ל רוצה היא שבגללה הסיבה גם וזאת
 ותמי חדשה, חודיה זו בתחרות. השתתף

 על פעם להופיע זה איך להרגיש רוצה
באולם. לא הבמה,
 לעיני הזרקורים, לאור לעמוד זה איך

אלפים. קהל
מתחרות. קבוצת עם להתמודד זה איך

להר רוצה יפת־העיניים תמי — בקיצור
זה. את אוכלים איך גיש

בתיאבון.
הג את גס לפעמים שמבלבל לתמי, לה, ישמסוים חיוו  המונ

ב מת לפענח הראש את שברו כבר רבים ליזה.
״גוטקס׳■, של ״כלניה״ בבגד־ים תמי לבושה כאן בחיוכה. כוונתה דיוק

 ככת כ־תה. באותה למדו תמי, של והאח
הכירו. הם

 לא ושקט. ביישן טיפוס היא זה לכד **
 בבגדים להתעטף נוהגת !לא מתבלטת,

במיוחד. נועזים
 מיהרה לא היא המקסי, אופית כשהתחילה

 המיני, אופנת כשהתחילה במקסי. להתעטף
 אחרי רק במיני. להתקצר מיהרה לא היא

ב בה וההופעה מתקבלת, חדשה שאופנה
 רבי־ למבטים וגורמת חורגת' איננה רחוב

מת היא האוהדת, הסביבה מכיוזן משמעות
בה. להופיע חילה

 — לה שיש כמו כזה גוף עם — טוב
חוכמה. לא לעצמה. להרשות יכולה היא

ןויספש
המוע אהרונסון, לתמי בעייה, לה שי *

המים. מלכת לתחרות 4 מספר מדת
 וב־ באופייה נוטה, היא נטורלית, מבחינה

 שיש לא מהזוהר. דווקא להתרחק טיבעה,
 אין שפשוט אלא נגדו, מיוחד משהו לה
. מיוחד משהו לה ו ד בע

 היא ואישי, פרסונלי שבאופן היא, הצרה
מאוד. זוהרת דווקא
יוד אתם כזה, חום־בלונד. שיער לה יש

עי־ וזוג כתפיה, על ברכות שמשתפך עים,

פירסומת, במודעת תמיוגבר־ תן
 את להדגיש שנועדה

״תלה״. במוצרי נעזרת היא הגבר. גבריות

ת ע ה1ה 0!ה
ת סו ח עוני ב ש

בישראל ביותר הנמכר השעון

חוד הירוקות, מעיניה לירות תמי מסוגלתגנוה מתח  פנים מרצינה כשהיא בי
נחבאים, שקטה, צורת־פנים לתמי כל־כן. חמורת-מבע ונראית

רובינשטיין*. ״הלנה של הוא זה בתצלום האיפור לאיפור. בהתאם המשתנה משהו, הכלים אל

דר


