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הטייסת של החתיכה זמר: מאירה

ם פני זמר !מאיתז נשלסד. שבתיי
 לטוול סוריה על־ידי •וחצי 18ח־ בית !
 ומאז בארצות־הברית, חודשים :שלושה בן

 לחשתחרר אחד: חלום ורק מטפחת היא
 האפשרד וארץ אל בחורה !ולגמוע !מהצבא

ב שם ללמוד יכדי הבלתי־מוגבלות, יות
 לה איכפת לא בדרך האוניברסיטות. אחת
 בברן בלווי־פאלאס !במלון להתארח כלל

׳.77 המים מלכת את שיארח המלון שווייץ,
להצ ומתכוונת ואינה היא חלילה, לא,

 היא שם. הנמושות נפולת !מיסדר אל טרף
 מיפפר לבלות אדם-חייב שפל חושבת רק

 בדקה שהיא ומכיוון ואחרת, !בארץ שינים
 לשלב לא למה אז בשירה, יעל ואמריקה את

ו בתועלת יעילות
 תיס־ את בעצמה לה !שמסדרת !מאירה,

ב פוסיט־מייוג׳רס פארה ה״ימלאבית״ ירוקת
 מחו״ל, שהמאה חשמליים רולים עזרת
 במעבד הנמצאת בחיל־האוויר היילית הוא

 בפקידת לשרת מאד בקרוב והמתעתדת
 שלה. חלום־ילדות בנו !ולהגשים טייסת

 לטיס שהטובים בכנות מאמינה !מאירה יכי
לטייסים. !והטובות

 לגובה !מאירה !מתמדת גלי סנדלי על
תי בית־ספר בוגרת הוא ס״מ. 1.68 ושל
 ואמה חברה מנחיל אביה בגיבעתיים, כון

בויצ״ו. פעילה
 של היופי מלכת •בתואר זכתה מאורה
 שבה היסטורית ■תחרות •באותה תל־ןאביב,

 במיסגרת היופי. •במלכת ומור רינה נבחרה
פע מייסיפר •נפגשה חל-אבוב מלכת היותה

 להט, <״צ׳יצ׳״) שלמה •ראש־העיר עם מים
 פגישות אותן על להגיד לה שיש מה וסל

 אז עסוק, איש הוא העיר ״ראש הוא:
והצטלמנו.״ קפה ביחד שתינו
 וארו־ שנים שלוש !במשך חבר לד. היה

 ומאושרת, הופשיה היא כעת אך •סות,
 לבד, לה עצוב קצת שלפעמים ומודה

 הרבים ומחזריה שבץ ספק ולה אין אך
ליבה. את •שימשוך אחד לבסוף יימצא

השוטרשל בתו חלימי: נאווה
ו השיער שחורת חלימי נאווה

 בתחרויות ניסיון ייש העיניים •גאוות /
 ביקיני •בעזרת נבחרה מסבר לא יופי.
 עירה, חולון של היופי כמלכת גוטקס •של

 מאד !ומקווה בגאווה זה !תואר נושאת והיא
נזלכת־הנויס. תואר את גם אליו לצרף

 \ אחים חמישה ומבין בפורח :היא •נאווה
 בת הוא אורית, בהם, ׳שהקטנה ואחיות

ה גיזעית תימניה הוא אמה וחצי. שנה
 : טיפת־חלב בתחנת אחראית כאחות עובדת
 סמל הוא מדואקי, ממוצא שהוא ואביה,

חולת. ומשטרת של במחלקת-ד,חקירות
 המון יש ובבית ילדים חמישה ״כשיש

 העבודה נאווה. ומספרת לסולם,״ עבורה
 בשווה שווה מתחלקת חלומי !משפחת בבית

 הניקית יום הוא חמישי יום בולם. בין
הדל על חבית ;פני ומתלבשים !ואז היסודי,

וה הריצפה החלונות, התריסים, תות,
תי שהעבודה אחראית סשנאווד, שטיחים,

 ,20 בן סבר •אומנם לח יש טיפיסופ. עשה
 ■ זה- בערבים. לצאת !מרבה אינה הוא אך

 בבית התיכוניים לימודיה את !סיומה ,עתה
 ללבורנטיות, במגמה לאור סוקולוב הספר
חו •כארבעה •בעוד לג״וסה •מצפד, !והיא

 ביבי- שירות לעשות !מרבה גם והיא דשים.
או היא שאותה התינוקת, לאחותה סייטס
!מאד. הבת

 היא רבים. עיסוקים לנאווה !מזה חוץ
 פיסול בשורה, •ומתעניינת ואמנות אוהבת
וציוד.
 נהדרת ילדות לה שהיתה •מספרת הוא

 ואוהבת והוא ׳שבחופה, !פקירייתישפרינצק
בשי !ולספר הנוסטאלגיה •גלי על להתרפק

 * האחו־ השורים אחד ילדותה. ימי על רים
 :ילדות הקרוי זה הוא במיוחד עליה בים

 / !אופק / ונפלא / רחוק ] עבר / ילדות
 / חיים / תקופת / נראה / לא / שכבר

לתקו / !שער / פותח / עברה / •שחלפה
חדשה. / פה

 שולחן־ ליד שעות לשיבת מסוגלת •נאווה
בשירים. מחברות ולמלא שלח, הכתיבה
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