
6 מיספר המועמדת
מלכת כתחרות
רחל המים,

מפורסמת חזן,
במישרד־המיסחר׳

כמעט והתעשייה
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 ה■ בסניף המפורסמות הדמויות אחת
 מישרד־המיסחר־והתעשייה, של תל־אביבי

חזו רחל היא בר־לב, חיים השר מלבד

 במישרד־ העובדים תשומת־לב את שבת
כ עובדת היא בו המיסחר״והתעשייה,

במסדרונות, עוברת היא באשר פקידה,

 בתחרות 6 מיספר המועמדת — 17ה״ בת
הזה. העולם של המים מלבת

ממרוקו לארץ שעלתה היפהפיה, רחל

 יש במשפחתה. הקטנה הבת היא ,1961ב־
 שיער מבוגרים. ואח אחיות שתי לה

מו- גובה, ס״מ 168 ארוכים, ריסים שחור,

ב אומרת היא להגזים,״ צריך ״לא
 יותר תשומת־לב מושך שלנו ״השר ענווה,
במישרד. אותנו לבקר בא כשהוא גדולה

טוס־טוס
 עליו להגיע כדי יעיל רכב
 העמוסים. בכבישים הים לחוף
 אומן, וחולצת ליי במכנסי רחל,

 לים. וטסה פנוי רגע כל מנצלת
 במישרד־המימחר־וה־ כפקידה
 לעצמה מרשה היא תעשייה

העבודה. שעות אחרי לים ללכת

ה את אוהבת די אני למרות־זאת, אבל
במישרד.״ עבודה

 היא חבר,״ לי היה שבועיים לפני ״עד
 איתו. יצאתי וחצי שנה ״במשך מגלה,

 טובים, מאוד ידידים נשארנו אבל נפרדנו.
ומשוחחים.״ פעם מדי נפגשים ואנחנו

 בל רחל מנצלת במישרד, העבודה מלבד
 בתל״אביב. לחוף־שרתון לקפיצה הזדמנות

״בעי אומרת, היא לבלות,״ אוהבת ״אני
 ממש אני חוף־שרתון אחרי הים. בחוף קר

 רצה אני העבודה אחרי יום כל משתגעת.
הקבו אנחנו הווי. הזה בחוף יש לשם.
 חברים יום, בל לחוף שבאים אלה עים,
טובים." נורא

מש בני הבינו לבילויים האהבה את
 אותה לקח שנים ארבע ולפני פחתה,
משו חיים ״עשינו בצרפת. לטיול אחיה
 :שם לי חסר היה אחד דבר אבל געים.

שבת.״ כל לאכול לנו נותנת שאמא החמין

י;5• ,<,-׳״ 57■ מלמעלה מבט
 6 מיספר המועמדת גובה), ס״ם 168( חזן

 חוף בחלוק הלבושה המים, מלכת בתחרות
 הקטנה האחות מווה. חברת של ארוך
 של תשומת־הלב למירב זוכה בבית

המבוגר. ואחיה ממנה הגדולות האחיות
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אחד, בגליל מברשות ושתי צלליות גווני שני המכיל שטיין׳
השיער. לשימור דולה חברת תכשירי על־ידי המטופל ובשיער

המועמדות
הסופיות
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