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נאהבת ממנציסטו
לאה תטעה. לא שהכותרת א, ים
אנג לא בהחלט היא 22־ה בת ספיח •

האח השנה את בילתה פשוט היא ליה,
 התגוררה שם אנגליה, במינצ׳סטר רונה

 שירד בעת שהכיחה היפי שלה, החבר עם
 ברק־ בקיבוץ ושל״ת במיסגרת הצבאי תה
 ההתנדבות ׳תקופת את סיים ההיפי ,אי.

ו הצבאי, שירותה את סיימה לאה שלו,
לאנגליה. ביחד נסעו השניים
ה בתכולת הבלונדית חולון בת לאה,
 לא האנגלים, אחר השתגעה לא עיניים,

 אנגליה אחר לא ואף מזג־האוויר אחר
אומרת, היא אותי,״- דיכא ״האור בכלל.

 לא זה אפורים, שמיים בוקר כל ״ולראות
בשבילי״.

 מבית ישראלית סחורה עושה מה 15
 השמיים ואת השמש את שאוהבת טוב,

 האנגלי, לחבר שלום אומרת הכחולים?
נות לא ברוך־השם, וכאן, הביתה. וחוזרת

 לבד, זמן הרבה להישאר לבלונדיות נים
 לא הפעם חדש, חבר לה מצאה ולאה
ישר ׳משלנו, אחד אלא אנגלי, ולא היפי
 כדי״לת־קרקע לעבוד והתחילה גיזעי, אלי

ו במישמרות שהעבודה אלא באל־על.
 לה, נוחות היו לא הלא־ישגרתייות השעות

ועב חעם, טיסה כרטיס על ויתרה והיא
גרירה. בחברת כמזכירה ׳לעבוד רה

 ברגע הגיעה מלכת־המים תחרות אל
 המועבר אחרונת היתה היא ממש, האחרון

 לבחירת השופטים על־ידי שרואיינו דות
 המועבר שכל בעוד הסופיות. המועמדות

 הגיעה בחמש, דיפלומט למלון הגיעו דות
ל זקוקה ״הייתי בערב. שבע בשעה לאה

מבוייש. בחיוך אומרת היא אומץ,״ זריקת
 ב־ להשתתף מאד טובה סיבה יש ללאה
 בתחרות רואה היא מלכת־המים. ,תחרות

עתי את רואה היא האופנה. לעולם פתח
 מתנגדים שהוריה למרות בדוגמנות; ד׳'

 לריאות אוהבים ואינם הזוהר, למיקציוע
 הנגר אביה בבגדי־ים. מצלמת בתם את

 אין מדוע מבינים אינם התופרת ׳ואמה
 פקידותית בעבודה מסתפקת בתם לאה

 מה איך, ועוד מבינה, לאה אך שיגרתית.
מ בלתי־פוסק עידוד מקבלת שהיא גם

לעבודה. חבריה במיוחד חבריה׳
 חלומות 'בטוויית עסוקה אינה כשהיא

 כתחביב. בציור עוסקת היא שלה, הזוהר
 רישומים לשרטט במיוחד אוהבת היא

 לים, הולכת היא פנוי רגע בכל גראפיים.
ו ארוכים למרחקים שוחד, שהיא מכיוון

נשא כשהיא במיוחד. זה ׳בענף מצטיינת
 אומרת היא שוחה, היא חוף באיזה לת

 איפה, להגיד רוצה ״לא ׳מתרונן: בצחוק
ביט שבטוח, מה יבואו.״ שכולם לי חסר
לה. יש עצמי חון

טנק: אתי

 מת־ מלכת־המים, בתחרות שנה, כל ^
 ותכונות רקע בעלות מועמדות גלות ^

 לא כה, עד מעולם, אך מעניינים, אופי
 והנה, ממש. של אלופה בתחרות השתתפה

אתי אלא אינה המועמדות אחת השנה
 יפהפיה גם שהיא השבע־עשרה, בת טבק

 וגם ירוקות, ועיניים אדמדם שיער בעלת
כישהיתה אלופת־הארץ. של תואר בעלת

 בריצת ישראלי שיא אתי השיגה 14 בת
 בשיתים־עשרה עברה שאותן מטרים, מאה

ה את לשבור שהצליחה היחידה שניות.
ה רוט־שחמורוב אסתר היא הזה שיא

מפורסמת.
ספורטאים. למישפחת בת היא אתי
 בעל נודע ספורטאי הוא טבק, דויד אביה,
 מטרים. 100 מטרים, 200 בריצות שיאים

ביני הנודע הכדורגלן הוא הגדול אחיה
 ונביחרת־ישר־ תל־אביב מכבי שחקן טבק,

 עוסקת אינה אתי האחרונות בשנים אל.
 שריר, קרעה כשנתיים ׳לפני שכן, בספורט,

 והיא כמיקציוע הספורט את זנחה ומאז
 מאשימה היא כתחביב. רק עליו שומרת

 את לקרוע שהצליחה בכך המאמינים את
 מיצתה היא מצטערת. אינה אך שריריה,

יאו העסיק הספורט תום. עד הספורט את
ש אחרי ׳וכך, השבוע. ימי כל במשך תה

 רב זמן אתי מקדישה מזה, זה מנוחה לקחו
 ב־ סייפרותיית י״א ללימודיה'בכיתה יותר

בהרצליה. עיוני תיכון בית־ספר
סקר מתוך הגיעה מלכת־המים לתחרות

 ספורטיבי, הוא שהמיבצע מפני וגם נות,
 הרבה לה יש בדמה. טבוע הרי וספורט
 סרטים מסיבות, אוהבת מאיד והיא חברים,
קר לאחרונה ביוגרפיות. בייחוד וספרים,

 מהזה מאיר, גולדה של הביוגרפיות את אה
 על משוגעת היא קאהלני. ואביגדור דיין

 הבגדים יאת לבד !ותופרת וטריקו, ג׳יינס
קצת שהיא אתי מודה סודות בסודי שליה.

 אופנת על משתגעת לא ובהחלט שמרנית
 היא לה, ״שהציעו למרות הדיסקו. בגדי
 רגילה היא דוגמנית. להיות רוצה אינה
 אבל עלייו. לצעוד לא המסלול, על לרוץ

או לשכנע יוכל אולי יתעקש, מישהו אם
צילום. בדוגמנות לעסוק תה

 לאו* בספורט, רואה היא עתידה את
 אתי כעיתונאית. אלא כספורטאית, דווקא

 צעדיה את כתבת־ספורט. להיות חולמת
 תעשה, בחרה׳ שבו במיקצדע הראשונים

 היא הצבאי. שירותה בעת מקווה היא, כך
 ככת־ להתקבל לגלי־צה״ל בקשה הגישה

 התחייה של במחלקת־הספורט בת־ספורט
 את רואה היא שתשתחרר ׳אחרי הצבאית.

 מחליפה בטלוויזיה, ככתבת־ספורט עצמה
 מימיושחקים בדיווחים גלעדי אלכם את

אתל דווקא לאו לא, בחו״ל. בינלאומיים
 בכדורסל, גם גדולה מבינה היא טיקה,
 שיש תשכחו אל כדורגל. על לדבר שלא

 את בזכותו מכירה ושהיא כוכב בבית לה
 ■מאבי החל האחרים, הכוכבים שאר כל

 שאם לשער יש נויימן. בדני ׳וכלה כהן
 שלה והכישרון שלה המרץ שלה, ההופעה

רחוק. תגיע עוד אתי
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