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 מדי את לובשת היא היום, משך ך*
 בסדיר. משרתת היא שם חיל־האוויר, *4

במכ מתלבשת היא בבית, העבודה, אחרי
 היא אותם פשוטים, וחולצה נסיים

יו אלגנטיים דברים על מעדיפה
 ממש בנבל. לנגן ומתיישבת — תר
 שהיא שנים שלוש כבר בנבל. כך.

טוב, ואפילו הזה. הדבר על מנגנת
מבינים. אומרים
 18( כץ לדנה יש נבל, מלבד

1 מיספר המועמדת )172 וחצי, .
I פורד — 1972 המים מלכת לתחרות 

 אמ־ היא הולם. בצבע ושיער קיות, 8 ענ־ חומות עיניים אדומה, אסקורט §ן
ידידים אבל ירושלים, ילידת נם 8

הרצליה־ מגוריה, במקום
הש־ שהיא אומרים פיתוח,

היא ועכשיו מזה, תחררה ^8
 אוהבת הנבל מלבד בסדר.

 חופשה כל המים. את דנה
אותה למצוא אפשר מהצבא

I I שפת־הים. על

של החדיש באיפור המאופרת ירושלים, ילידת דנה, 0 • 11111 "1 *
11 | | שדו-מטי׳^ לעיניים, חדישה צללית רובינשטיין״, ״הלנה |

 האחרות, עם יחד ליולי 16ג־ תצעד אופנתיים, בגוונים מים, בפני עמידה
הקרח״.{ על ״חופשה להקת ותופיע התיכון הים נסיבת תיבחר בו הספורט״ ב״היכל

 באל־על, קברניט אבא, גם יש במשפחה
 בתל־השומר במכון־הלב מזכירה אמא,

 לא משהו וסיני, הונגרי אוכל (״מכינה
 שנתיים בת ואחות ,15 בן אח רגיל״),

וחצי.
 לגמור דנה הספיקה לצה״ל, שהגיעה עד

 חצי באנגליה, שנים שלוש להיות תיכון,
קצ ביקורים כמה ועוד באפריקה, שנה
״מיני כאלה. ודברים שווייץ, בצרפת, רים
מס היא בחו״ל,״ הייתי בשנה פעם מום

 לא זו קפטן אבא עם טוב, נו בירה.
חוכמה.

הזה, הבינלאומי הרקע כל עם
עובדה: ביישנית. די עדיין היא
 ארבעה כבר — חבר לה יש

חודשים.
אופ ציור :לעתיד התוכניות ,

באנג זה את תעשה היא נה.
השיחרור. אחרי ליה,

הרא היא דנה
המוע בסידרת שונה

ל הסופיות מדות
 המים מלכת תחרות

*! 1972.

חלק דנה מבלה ח 1 ך
|  משעותיה רב |
לתח ומתבוננת הפנויות,

לז סיכוי לה יש בה רות
״טיסו״. בשעון ם ג כות

להי הקפטן בת יבולה מאוד
בתצלום כמו ברצותה. ראות,

ואפי כלבים, חתולים, הבית את מילאה בזמנו, נוספים.
 התוארים אחד את דנה תקטוף אם לבנים. עכברים לו

״וולח״. מוצרי של בתשורות תזכה המים, מלכת בתחרות
ברצותה.

רבים לדברים מסוגלת היא זה, מלבד למשל. זה,

המועמדות
הסופיות
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