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 מלבד — בספורט שקשור במה היום כל
עצמו. בספורט

 אותה למצוא תוכלו העבודה׳ בשעות
 ב־ מרימוביץ, יוסל׳ה של בחנות־הספורט

 שם. המוכרת היא התל־אביבי. דיזנגוף פסז׳
במשחקי- אותה למצוא תוכלו בשבתות,
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 מלוטשת. הופעה על כוכבה מקפידה מרימוביץ, יוס׳לה של הפופולארית חנות־הספורט
הטבעיים. נתוניה על סומכת מינימלי, באיפור מסתפקת היא העבודה, שעות לאחר אולס

 כל עוסקת היא שבו הספורט, מלבד
 אפילו היא ציור. :תחביב גם לה יש היום,
ציור־אופנה. במגמת אורט את גמרה

 לעבודה להתנדב שלה: נוסף תחביב
ב עבדה כבר היא בחופשות. בקיבוצים

 לא. ובמד, ברפת, בלול, קטיף,
גם בחשבון לוקחים לכך בנוסף אם

להחליף מסוגלת כוכבה ך! ך 1 ך ק
בצורה והופעה צורה 11 11 111

 מווה, אופנת תוצרת בתלבושת קיצונית.
האלגנטיות. סמל היא זו, שבתמונה

 המגרש. על לא כמובן, ביציע כדורגל.
 היא ת״א. מכבי של במשחקים בייחוד

רוזן. צביק׳ה של גדולה מעריצה
 בכדורסל. היא בכדורגל, לא כשהיא

 מבלה היא — בזה ולא בזה לא וכשהיא
כדורגל. שחקן בחברת — מקום באיזה

ל התחילה וחצי, 19 בת היום כוכבה,
 תיכון. שגמרה אחרי יוסל׳ה אצל עבוד

אקזו שחורות עיניים שחור, שיער לה יש
 אחד. ואח אחיות ארבע ,168 גובר, טיות,
 תל־אביב, בעיריית נהג בתור עובד אבא

השו המשפחה, כל מתכנסת ובליל־שבת
 כש־ ,חגיגית לקבלת־שבת מסורת, מרת

ומרקדת. שרה כוכבה

לב אוהבת שהיא הארוכות השעות את
 שהיא להבין אפשר ובדיזנגוף, בים לות

פנוייה, בשבת מאוד: עמוסה בחורה
ה על שלם יום לבלות כוכבה מסוגלת

 אחר במיפרשית. בשיט או בשחייה, חוף,
 בגדים, להחליף להתרחץ, הביתה, לחזור

 עד לבלות ולצאת — ואיפור תסרוקת
הקטנות. השעות

 פעם. אף היתר לא עדיין היא בחו״ל
זה. וכל תקציב, של בעיות
הרא המקומות באחד תזכה אם אבל
 שייפתחו,; מקווה היא בתחרות, שונים
חדשים. אפיקים בפניה

ן ך■ ו לב־ כוכבה אוהבת ו
 פותרת הרבה, לות 11 .1

 בעיות כל את השחייה אחרי
וולה. תכשירי בעזרת השיער
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 סרוגה, אומן וחולצת לי מכנסי
בשיא־הנוחיות. עצמה ומרגישה
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