
בהתנדבות עקרת־בית ביינר: תלי
 הנעורים, של מתוק הכי הגיל ,16 גיל ^

 שכולם ביינר, עתליה עצמה על נ-טלה ■2
כבדה. אחריות תלי, קוראים
 פתאומי באורח נפטרה האהובה אמה

 עם לבדם הקטן אחיה ואת ■אותה והותירה
רואה־החשבון. אביהם,

 תלי החליטה הקשה האבידה למרות
 חייבים החיים כי וההחלטית, התמירה

 את לנהל לאביה הציעה היא להימשך.
 לימודיה. המשך עם בד־בבד הבית משק
 השביעית בכיתה לימודיה כדי תוך וכך,
וטיפ גיהצה, כיבסה, ניקתה, בישלה, היא
הקטן. באחיה לה

 יודעים מקרוב תלי את המכירים אלה
 היא עושה, היפה שהנערה מה כל פי לספר
 חברתה מעידה למשל- כך, הפוף. עד עושה

 לתחרות כמועמדת עליה שהמליצה הטובה
 הן אופה שתלי העוגות כי המים, מלכת
מב שהיא המאכלים ולעין, לחיו תאווה
 עקרת* ■אף מביישים היו ולא מגוונים שלת
מקצועית. בית

 הרבה גם הבית, מעבודות חוץ לה, יש
שמלות תפירת :למשל כמו תחביבים
 לחברות. גם אלא לעצמה, רק לא מייוחדות

טהרצליה. סוסים על רוכבת היא
 לה ויש לצלם, אוהבת היא מזה חוץ

 בעצמה מפתחת היא שבה קטנה מעבדה
ול לרקוד אוהבת גם היא התמונות. את

 כמעט אמה מות מאז כי מודה אך בלות,
 שילה, הפרטי כשהחייל לכך. פנאי לה שאין
 אי־שם, מפסיסו שבוע בסופי מגיע עופר,

 לתלי אין משוגעים. חיים ביחד עושים הם
 מעניין לא ובכלל הזוהר, בתחום שאיפות

 לשרת רוצה היא דוגמנית• להיות אותה
 שיער עם ביולוגיה. ללמוד ואחר־כך בצבא

 גובה כים, כחולות עיניים כשלה, בלונדי
 ספק, ללא זה, יהיה ק״ג 55 ומשקל 1.68

הדוגמנות. לעולם נקי הפסד

ואלגנטי מהר זילברמן: אלימור
לה שהוענק במינו; מייוחד שם לה ש *

ב מייזחדת אישה שהיא דודתה על-ידי
 פנים ולה בשקט מדברת היא היא. גם מינה

 גינונים עם אבל ,17 בת צברית מתוקים.
חוץ. תוצרת ונימוסים

 (עולה השביעית בכיתה לומדת אלימזר
 בתל־אביב, ה׳ עירוני בתיכון לשמינית)
 פסנתר על פורטת היא הפנויות ובשעותיה

 ישירים וכותבת מציירת, י שנים). שבע (זה
ומסות.

 11 מזה גרושים אלימור של הוריה
 יש שם בגרמניה, מתגורר אביה שנים.

 מתגורר הבוגר אחיה מיסעדות, ר-שת לו
 אמה עם מתגוררת ■היא ואילו אביה עם

 ברמת־גן. לרהיטים חנות בעלת ■שהיא
 אביה, עם הדוק קשר על שומרת היא

פע ארבע לפחות בטלפון איתו משוחחת
 אליו נסעה שנתיים ולפני בשבוע מים

אירופה. בכל טיילה הזדמנות ובאותה
 שלה, טובה הכי החברה היא שלה אמא

 גיזעית, אמא לי ״יש אומדת: שהיא וכמו
אלי.״ !ולא אליה סאות שלי החברות

וה האופנה, עולם אל נמשכת אלימור
 היא מכל. יותר אותה מעניינת אסתטיקה

 שונאת מייודוד, אבל זחוק סיגנון אוהבת
 כריות על יושבים שלה ובחדר רהיטים,

 שוקי על משוגעת היא לבד. תופרת שהיא
 בשוקי שעות להסתובב יכולה פישפשים,

 ובשוק־הפיש־ בירושלים העתיקה העיר
בתל־אביב. פשים

 יותר לה שיש כך חבר, לה אין כרגע
 היא התחביבים -שאר בין לתחביביה. זמן

 תל- אופנה בית של דוגמנית־בית גם היתה
 בעתונים. הופיעו ותצלומיה ידוע אביבי
 כמיק־ אותה מעניינת לא הדוגמנות אולם
 תיכנון ללמוד בעתיד רוצה היא צוע.

 קוראת היא כי סיפרות. עם בד־בבד אופנה
כותבת. -שהיא מה את לפרסם ■וחולמת המון,


