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מטעם

הסופיות

לסמדר שדה יש שיער שאטני ,רק
חבל שבתמונות הוא נראה כהה.
היא מטפלת בו בתכשירי־השיער
של ״וולה״ .כשהיא מתאפרת היא
משתמשת בתכשירי חב׳ ״ ר ב לו ך.

סמדר בעלת ההופעה הבריאה ,הרעננה והטיבעית .מרגישה מצויין
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בשמלות בסיגנון הכפרי של מתכנן־האופנה יצחק אדלר .בד 
! 1 7 x 3 * 7 4
3
הכותנה הטיבעי ,התחרה האופנתית והקווים הרכים והאווריריים
י׳
הולמים את אישיותה של סמדר שדה ומבליטים היטב את תוויה הנאים והשלווים ומראה גופה החטוב.

כל אם היתה רוצה שתהיה לה בת במו סמדר
שדה׳ ובל שבן חיה מתפלל לבת״שבן כזו .אבל
במיקרה של סמדר ,זה נאמר רק בזכותה.
היא כזאת מין נערה שתענוג להיות איתה
ולהסתכל עליה .פשוטה ,טיבעית ,גלוייה ולעניין.
היא טיפוס ספורטיבי ,נמרצת אך גם מקרינה
שלווה על סביבתה.
סמדר היא בת  17וחצי ,בעלת עיניים בחולות
ושיער שאטני העוטר את ראשה .והעיקר — יש
לה חיוך חמוד להפליא החושף טורי שיניים
בריאות.

אפשר לומר שסמדר גדלה במים.
פעילותה הספורטיבית במשך הש 
נים התרכזה בתוך המיס או מעלי 
הם .את טבילותיה הרבות היא עו 
שה בתוך בגד־יס בדגם ביקיני ב 
עיצובה של חברת ״גוטקס״ הנו 
תנת את הטון באופנת ביגדי־הים.

היא עלתה בעת לביתה השמינית בסמינר הקי 
בוצים׳ לאחר שאת חופשת״הקיץ ניצלה לעבודה
כטצילה ,בבריבת־חשחייה של מלון פאן-אמריקן
בבת-ים .אך לא חיתה זו פגישתה הראשונה עם
חמים — וגם לא האחרונה .בבר בהיותה תלמידה
בכיתה ח׳ השתתפה סמדר באליפות הארץ ב
חתירה.
ואצלה זה עניין מישפחתי .גם אחותה הקטנה,

הלומדת בביתה ה׳ ,מתאמנת בשחייה .חוץ מזה
יש לה עוד אח גדול ,הנמצא עכשיו בקורס־קצינים,
ואבא שמשמש מנהל אגף ייצור-מנועים בבדק ,ו־
אמא שהיא מנהלת אחת מחנויות רשת שניידמן.
היא שונאת איפור ,מתלבשת בסימון ספורטיבי,
ומשתגעת אחרי כלבים .בשנה שעברה ,למשל ,חיו
לח שלושה כאלה ,אבל כעת רק אחד  :כלבה
ששמה פיורית .חוץ מזה היא אוהבת גם קיבוץ,
אבל זח כנראה לא יסתדר לה.
את עתידה מתכוונת סמדר לקשור בחינוך ה 
גופני ,ובתור התחלה יש בדעתה לחיות מד״סית
בצבא .היא אוהבת גם לסרוג ולרקום — באמור,
חלומה של כל אם — ואת החבר ,שלה מזה
שנתיים וחצי.
ובהוכחה לבך שהיא בחורה לעניין ,יש לזכור
שבתחרות נסיבת הים״חתיכון ,שהתקיימה לפני
שבועות אחדים בבת־ים ,קפצה סמדר למימי ה 
בריכה ,והדגימה בפני הקהל ארבעה סיגנונות-
שחייה שונים.

