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הסופיות
 ״מלכת לתחרות השבוע, של הסופית המועמדת

 תל- ילידת ,18ה־ בת חנש תמי היא ״,1975 המים
גיבעת־עמל. שכונת ותושבת אביב

 עיניים בעלת סכסית, תמירה, נערה היא תמי
הגו מקורזל, גיזעי שחור ושיער גדולות שחורות

חו בשפתיים גם מצטיינת היא כתפיה. על לש

במיק־ קיבוצניקי עבר לזכותה לזקוף יכולה תמי
 בקיבוץ הקצרים מחייה שנה שבילתה אחרי צת,

נחשולים.
 כלוחמת. הגיזעית התימניה התפרסמה לאחרונה

 באריקאדות!״ כאן יהיו ״מחר בכתבה זה היה
ובה שבועיים, לפני הזה בהעולם שהתפרסמה

למר לעולם דואגת אינה חנש תמי
 מרבה שהיא אף המטופח. איה

 הרבה ומבלה ספורטיבית בפעילות
 שמוצרי יודעת היא חוף־הים, על

 טיבעיותו על ישמרו המעולים וולה
מזג־אוויר. בכל שערה של ורעננותו

י •־-

ו ה ץ ו תלתלים בןנלת אמיתית, גיזעית תימנייה היא לראות, שאפשר כפי חנש, תמי 111 |1ג
כאחת. ואצילית סכסית והופעה בוערות שחורות עיניים גולשים, שחורים 11 111 1111

מכך. מתרגשת אינה כבר היא אך מופיעה, היא שבו מקום בכל אין־ספור מבטים אליה מושכת הופעתה
הדלה, השכונה תושבי וחבריה היא כי הצהירה ואצי* ארוכות ואצבעות צחורות שיניים שניות,

בצפון המפואר בבלי שיכון של בצילו המסתופפת סובב ראש וכל מרשימה חטובה, הופעתה ליות.
עד באריקאדות על יעלו ואף יילחמו תל-אביב, ברחוב. בעוברה אחריה

אשר השילטונות, להם שעוללו העוולות שיתוקנו אינה מטיבעה, להפליא שחומה שתמי העובדה,
קיימו. ולא דירות להם הבטיחו שפת־הים. על משעותיה רבות לבלות לה מפריעה

 קרבי, ניסיון הלוחמת תמי לה רוכשת כך ואר־ אחיות שתי עוד שבה למישפחה בת היא
בעוד לצבא, שתתגייס שעה לה יזיק לא שוודאי אחים. בעה

אחדים. ימים הפנו־ בשעותיה סוסים על לרכב אוהבת תמי
;■־,*;  להפליא שחומה התימניה, תמי 1 א ן ש

 לה מפריע לא זה אך מטיבעה.
 הלבן בגד־היס ולהשתזף. לים, ללכת

 חברת משל הוא תמי שלובשת
כמו בעולם יצא ששימעה גוטקס,

והחוף, הים ביגדי בתחום בילה
ביותר. האופנתיים חופי־הים על הטון את כיוס והנותנת

 מועמדותו את להציג המבקשות נוספות נערות
 להתקשר מתבקשות עדיין, הפתוחה לתחרות,

אחה״צ. 4״5 השעות בין מדי״יום 243386 לטלפון
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