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 שיה־ע אחד אמיתי. גבר לי :נו
להשיג גם שיודע טוב. :ה

בירה בוס טובים... דברים
למשל. גולדסטאר של מעולה

 ה- מארמי גיזרי. יצחק :הפקת
זכ רפי זכרוני, מירי מיבצע:

 ליטאי. דני :המופעים עיצוב רוני.
 וביטחון בהליכה הבנות הדרכת
המו צילום פלטשר. לאה במה:

עיצוב צפריר. יהושע עמדות:
אלן. ארמנל מספרת :תסרוקות

* ¥ *
 באילת ים־סוף נסיכת בחירת לטקס
 ארקיע. במטוסי המועמדות תגענה

מתחיל באילת אמיתי חופש כי
בארקיע.

+ * *
 אשקלון, בבאר־שבע, שיערכו לנשפים

 המשתתפות תגענה וטבריה חיפה
חברת של הממוזגים באוטובוסים

הגליל. טיולי
¥ * ¥

 לאירופה תטוס 1976 המים מלכת
אולימפיק. חברת במטוסי וחזרה

■ש■ לימור

מאיד׳ זיכרונות
 מחוץ- הם וביריונים, טיפשים מבושלת, כרובית נודניקים,

ם חו ת ל  כחולות, עיניים בעלת ,18 בת בלונדית ישי, לימור לגבי ו
 אליה נטפל כשמישהו גאווה. מאד בהרבה צד,״ל מדי את הלובשת
 הגורד. בעל גבר, שהייתי הלוואי לעצמה: אומרת היא ברחוב,
 נערה, שהיא כיוון אך לקח. אותו מלמדת הייתי בג׳ודו. שחורה

כתחליף. בפה להשתמש עלולה היא
 לא אני וחמת־מזג. אימפולסיבית ״אני לימור, מודה ״כן,״

 אני זאת עם יחד אבל אחד. לאף חייבת נשארת ולא שותקת
רומנטית.״ להיות ואוהבת רומנטי, טיפוס גם

עב משם בבאר־שבע. התגוררה אחר־כך בחיפה. נולדה היא
לאש עברה מאילת אח. לה נולד שם לאילת. מישפחתה עם רה

 היתד. והמישפחה בצבא־הקבע, שירת לימור של אביה קלון.
 של השירות למקום בהתאם שלה המגורים מקום את מעתיקה

 ניל־ שנתיים במשך האחרונה. התחנה היתה לא אשקלון האב.
 את זוכרת היא באוגנדה. לשרת כשיצא אביה אל לימור וותה

 ודשאים עדרים המון עם וירק, מים שופעת יפה, כארץ אוגנדה
 אלא בשילטון, אז כבר היה אמין אידי ״כן, נחמדים. ואנשים

נורמאלי.״ יותר הרבה היה שהוא
התי לימודיה את סיימה שם לרמת־גן, לימור חזרה מאוגנדה

 היתה האחרונה השנה בליך. על־שם התיכון בבית־הספר כוניים
 היא מבריקה,״ להיות טרחתי ״לא בחינות. של שנה עבורה
 במיקצועות התאמצתי. אילו יכולה, שהייתי חושבת ״אני מודה,

 אבל ומטה. בינוניים — באחרים טובים. ציונים השגתי שאהבתי
נהדרת.״ כחממה בית־הספר לי נראה היום כבר

באי לטיול יצאה לצה״ל, שהתגייסה לפני האחרון, בקייץ
 לבדה. האחר חלקו ואת בקבוצה, עשתה מהסיור חלק רופה.

 יותר ״נהייתי לה: נתן הזה שהטיול מה את סיכמה כשחזרה
בנאדם.״

לק וגם ולרקוד, בו, שקשור מה כל ואת ים, אוהבת לימור
 מה על ברורות דיעות גם לה ויש באנגלית. בעיקר הרבה, רוא

מנו אינה היא חיה. היא בתוכה החברה ועל סביבה שמתרחש
 זד״״ בשלב ״אבל דמיונית. מציאות באיזו מרחפת לא וגם תקת
 פא־ היא מסביב שמתרחש במה שלי ״המעורבות אומרת, היא

 איזה על להשפיע יכולה שאני חושבת לא אני בלבד. סיבית
סטו ואהיה מהצבא כשאשתחרר מדיני. או חברתי כלכלי, גורם

ולמעו עצמי ביטוי ליותר אפשרות בוודאי לי תהיה דנטית,
אקטיבית.״ יותר רבות

 הקוסם המיקצוע הוא שמינהל־עסקים סבורה היא בינתיים
 התנאים בטוח. לא דבר שום אבל ללמוד. חושבת היא ואותו לה,

להתחייב? צריכה היא למה אז הבנאדם. וגם ההשקפות משתנים,

 במדי מאד גאה ,18 בת בלונדית ישי, לימורהחיילת
חודשים. מיספר מזה לובשת היא שאותם צה״ל

 בבגד־ים מצולמת לשעבר, צבא־הקבע איש של בתו חיפה, ילידת
יש של וחוף בגדי־יס של 1 מס׳ היצואנית גוטקם, חברת של

דולר. מיליון וחצי בארבעה 1975 בשנת שייצאה ראל׳
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בשעות ולרקוד לקרוא לימור מרבה ים, מלבד מקרני־השסש.

 אחרי באירופה. לטיול יצאה היא לצה״ל הגיוס לפני הפנאי.
 הצילומים לצורך הסאופרת לימור, מתכוננת הצבאי השירות
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