נות ,ואחר־כך התגייסה לצבא.
אחרי שהשתחררה מהשירות ,לפני שלן-
שה חודשים ,נרשמה יפה לאוניברסיטה
שם היא מתעתדת ללמוד בחוגים לתיאטרון
ולסיפרות אנגלית ,החל מן השנה הבאה
תחביבה של יפה הוא דוגמנות־צילום ,והיא

שרה הולנד היא
ד ב 11־ נ ט י ת -
יפה ש׳ עומדת

סוד ההצלחה של ״מלכות־המים״ הם בגדי־הים של גוטקס
— וסוד ההצלחה של גוטקם טמון בזוג לאה וארמין
גוטליב ,המנצחים על מיפעל בינלאומי בעל כושר־ייצור
של למעלה מחצי מיליון יחידות בגדי־יס בשנה! המוע
מדות לתחרות השנה תלבשנה בגדי־ים אלה בכל התחרו
יות ,כשבגדי״היס בהם תופענה בתחרות האחרונה
והחשובה מכולן יהיו בעיצוב בילעדי ומיוחד למאורע.

סיודה חמישית של מועמדות
לתואר מ ל כ ת המים 1974
 1.א שקר החן ,לא חבל היופי -
 /זאת מוכיחות ישוב צמד המועמדות
הנוספות בשורת היפהפיות שתתחרינה ה
שנה׳ שנת  ,1974על התואר מלכת־המים.
וגם השבוע מורה הבחירה על שילוב מק
סים של חן ,יופי ,שאיפות וכישורים מ

כישורים שונים.
יפה שי בת דד 19היא שחרחורת חטובה
בעלת עיניים גדולות ,נהדרות .היא אומנם
צעירה ,אבל נערה רצינית ,המעידה על
עצמה שהיא טיפוס רומנטי .עובדה :היא
למדה ארבע שנים מישחק בביודספר לאמ

נמנית עם בני־המזל שהפכו את תחביבם
למיקצוע  :היא גם מתפרנסת מזה.
את שעות הפנאי שלה ■מקדישה יפה,
המתנשאת לגובה של  1.70מ' ,לשחייה,
לרכיבה על סוסים ולקריאת סיפרי פסי
כולוגיה.
שרה הולנד■ ,לעומתה ,היא הבלונדית
שבצמד של השבוע .שרה התמירה )1.75
מ'( ,היא בעלת שיער בלונד טיב,עי ,ו־
עיניים חומות .כיוון שהיא רק בת 17
וחצי ,היא עדיין לומדת בבית־ספר תיכון
מיקצועי ,במגמה ללבורנטיות .היא ילידת
יהוד ,בת למישפחת חקלאים .למישפחתה
יש משק ,בו מטפל האב.
אהבתה הגדולה ביותר של שרה היא
בעלי־החיים! .ואצלם יש הרבה כאלה .היא
מגדלת חמישה כלבים ,אבל במי״וחד היא
אוהבת לטפל בברווזים ,ולהאכיל אותם.
כאשר תסיים את לימודיה התיכוניים ,היא
מתכוונת להמשיך ללמוד בווינגייט׳ להיות
מורה להתעמלות .השטח החזק ביותר שלה
הוא אתלטיקה קלה.
שרה אוהבת !מאוד לרקוד וגם השתתפה
פעם בלהקודמחול .יש לה חבר קבוע
בסיפוח
הוא
ה 111:11
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מזה שלוש שנים ,אבל הוא התגייס לצבא
של חברות וולד.
■'■י-
לפני ימים אחדים .לכן מפצה שרה את י*
עצמה על בדידותה בהאזנה לתקליטי ג׳אז .לתכשירי שיער והלנה רובינשטיין לאיפור.

י י יי
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