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אשמו׳: אבינה
מהחיים להטת

 השמונזדעשרה בת אשכנזי נדכה א
 במגמת אורט בית־ספר תלמידת *■היא

 דיילת- להיות רוצה היא בעתיד התיירות.
 מורשה. סוכנת־נסיעות אז לא, ואם אוויר,

 כ־ לעבוד לאביבה הציעו בחופש־הגדול
 העדיפה היא אך באל־על, דיילת־קרקע

 בגלל ? למה מלכת־המים. תחרות את
והתח חוויות, לצבור אוהבת היא החוויות.

 היא מזה חוץ מהן. רבות לה תעניק רות
 דיילת- להיות בחרה זה בגלל לנסוע, אוהבת
 מארץ לטוס לה שיאפשר מיקצוע אוויר,
 גם זה ובגלל העולם, את ולראות לארץ
שנישפי מפני מלכת־המים, בתחרות בחרה

 החל שונים, במקומות יערכו התחרות
שבדרום. באילת וכלה שבצפון בחורשת־טל

 ואמה נגר אביה יחידה. בת היא אביבה
 על* אך בבת־ים, מתגוררת היא פועלת.

 שם נתניה, עד מצפינה היא לרקוד מנת
 ושם במיוחד, עליה האהוב דיסקוטק יש

 הוא, טראבולטה, ג׳ון דיסקו. רוקדת היא
שלה. האמיתי האליל כמובן,

פרפו בעל והוא אבי ששמו חבר לה יש
 שדחף זה הוא אבי ברמת־השרון. מריה

 מלכת־המים, בתחרות להשתתף אביבה את
 במשהו הגדול החופש את לגוון שתוכל כדי
 הדעות לכל היא ותחרות־יופי שיגרתי, לא

שיגרתי. לא משהו
 ואין דוגמנית להיות רוצה אינה היא

 היא בעתונים. פירסום של ג׳וקים שום לה
 איכפת לא בצבא דיילת-אוויר. להיות רוצה

 כמה יהיה שזה העיקר תשרת, היכן לה
 אותה ישלחו אם מהבית. רחוק שיותר

 להיות רוצה אינה היא תסרב. היא קרוב
 עד משמונה יום כל שעובדת פקידה, סתם
 מקבלת לא ואפילו הביתה, וחוזרת חמש

 לעשות רוצה היא התענוג. בשביל משכורת
 שם אל-שיח/ בשארם אולי מיוחד, משהו
 של הקסומים הנופים את להכיר תוכל

 אומרת, היא כך אותו, שיחזירו לפני הדרום
המצרים. לידי

 לים, הולכת היא לה שיש פנוי רגע בכל
 של המפורסם לסלע עד שוחה היא שם

 על רוכבת היא מזה חוץ ובחזרה, בת-ים
 אותה שאוהב אחד סוס לה ויש סוסים,

 והיא גבו, מעל אותה שהפיל אחרי במיוחד.
 מבלי רגליה שתי על לעמוד הצליחה
 יחסי הסוס לבין בינה נקשרו להיפגע,

 לחוות- מגיעה וכשהיא אמיצים, ריעות
 מוכנה היא נמצא, אינו שלה והסוס הסוסים
 ובלבד שישוב, עד שעות לו להמתין
 טוענת היא בכלל, עליו. רק לרכב שתוכל
 היא באופייה הבולטות התכונות שאחת

אופ היא מלכת־המים בנושא הנאמנות.
 תפסיד או תזכה אם לה איכפת לא טימית,

 בחוויות רק מעוניינת היא התואר. את
תשיג. בוודאי זה ואת ובבילוי,
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ובינוו: אורנה
הטיולים אוהבת

ה רנ או ירוקות, עיניים יש ,רובינו!? ל
 החושף מלבב, וחיוך דבש בצבע שיער €

 היא וכבר 16 בת רק היא צחורות. שיניים
למצ הרחוק, למיזרח נסיעות על חולמת

 מוכרות. ובלתי אכזוטיות לארצות ריים,
 התכונות הן אלה להבין, לראות, לגלות,

 של בתם אורנה, של באופייה הבולטות
 אם ושל בוכרי ממוצא לנהיגה מורה

 עולם על חלומות כל אין לאורנה צברית.
 החמה בהמלצתה הגיעה התחרות אל הזוהר.

 שכנה שהיא שדה, סנדרה השחקנית של
 ט׳, עירוני בתיכון לומדת היא שלה.
 היא הביולוגית. במגמה י״א לכיתה ועולה

 מאד ואוהבת בית-הספר אווירת את אוהבת
ללמוד.

 גם אלא יפהפיה רק לא היא אורנה
 מאד. גבוהים שציוניה מצטיינת, תלמידה
 או עיצוב־פנים ללמוד רוצה היתד! בעתיד

 לצפות שאפשר למה בניגוד קרימינולוגיה.
 בחוף הפנוי זמנה את מבלה אינה היא

 בחוף דווקא' אם כי בתל-אביב, שרחון
 ויותר המוני פחות שהוא הקאונטרי־קלוב,

לדבריה. שקט,
ה היא אורנה של מאד גדולה אהבה
 כדורסל במישחקי צופה אורנה כדורסל.

 בטלוויזיה. והן המיגרש על הן קבע, דרך
 תל- מכבי של שרופה אוהדת שהיא מובן
 ואת ברקוביץ׳ מיקי את ומעריצה אביב
 כדי לתחרות, הגיעה אורנה ארואסטי. מוטי

 קסמו בייחוד הספורט. ולשם לבלות לטייל,
 באוטובוסים הארץ ברחבי הטיולים לה

 המובטחים טורם, יונייטד של הממוזגים
 במלון השנה שייערכו התחרויות במיסגרת

 בצפון, טל בחורשת באשקלון, שולמית גני
 ב־ קלוב בקאונטרי באילת, לרום במלון

 ובהיכל טבריה פלאזה במלון באר־שבע,
 לבלות אוהבת היא בתל־אביב. התרבות
 לא הוריה מצטיינת, תלמידה שהיא ומכיוון

כשהיא לבילויים. ביציאות אותה מגבילים

*י־י

 שיותר וכמה רוקדת, בדרך־כלל היא מבלה
דיסקו.

 האופנה בית של בדגם (בצילום אורנה
 לצילומי עבודה בהצעות מוצפת

 היא כולן, את דחתה עכשיו עד דוגמנות.
 זמן כל ובכלל, בלימודים, עסוקה היתד,

 רוצה אינה היא אותה, לכלכל יכול שאביה
 אין שיותר. וכמה לכייף, לה בא לעבוד,

 וחברים חברות הרבה לה יש אך חבר, לה
 שעתו שגם יודעת היא מודאגת, אינה והיא
 הטלפון חדל לא בינתיים תגיע. החבר של

 עמוס שלה הזמנים שלוח כך לצלצל, שלה
לעייפה.
 לחו״ל. לנסוע מקווה היא הבאה בשנה
 כאמור, אך, מזמן, לנסוע יכלה לאירופה

 רחוקות אכזוטיות ארצות מעדיפה היא
 או הקלאסית אירופה פני על ומעניינות

 מתבטא הנמרי אופייה הרועשת. אמריקה
 לא עתה עד החיצונית. בהופעתה בעיקר

 היא אך ציפורניה את לשלוף לה ניתן
 לשלוף תאלץ או תתבקש שאם מבטיחה

 שלה השקט מתוך תצא היא ציפורניים,
 פנימי, הוא השקט שאצלה מאחר ותסרוט.

 להפוך בהחלט יכולה היא אותו כשמפרים
מסוכנת.
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