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ת כדורסלנית חובב

 וכשתגדל בה, ולשוטט הארץ נופי את אוהבת היא י י בארץ. מדריכת־טיולים להיות זה דגנית של חלום ^
 וחצי 15ה־ בת דגנית לומדת היום כמיקצוע. בכד תעסוק

לשרטוט. במגמה ברמודגן, אורט בבית־הספר
 וחיוך חומות עיניים וחלק, ארוך בלונדי שיער לה יש
בגד לובשת היא כאשר סנטימטרים. 169 גובהה שובב.

 מסבה מיד היא בחוף. בשקט להשתזף לה נותנים לא ים,
הסובבים. כל של תשומת־הלב את

 לאביה עיראקי. ממוצא להורים ברמת־גן נולדה דגנית
 במיש־ הבכורה הבת היא דגנית ובשר. לירקות חנות יש

 יש האחרון בחודש ואח. אחיות שתי עוד לה ויש פחה,
 בימים השתחרר מני מזור. מני ושמו קבוע, חבר גם לה

הרצליה. באולפני כתסריטאי ועובד מהצבא אלה

ם דגנ<ת חו נ

 מרמת־ תיכון תלמידת וחצי, 15ח־ בת נחום, דמית
 פופ, למוסיקת להאזין ואוהבת כדורסל המשחקת גן,

ניבה. אופנת של בן״לון עשוייה פרחוני, בהדפס בשמלה

 הכדורסל, מישחק הוא דגנית של העיקרי התחביב
 היא גובהה לפי ברמת־גן. זה בספורט מתאמנת והיא

מיקצועית. כדורסלנית להיות יכולה
 נוסף ועיסוק פופ, למוסיקת להאזין אוהבת גם דגנית

 ואשר שקראה, האחרון הספר קריאה. הוא עליה האהוב
 בחורה המתאר אליס, את תשאל אם הוא אותה הרשים

לבסוף. מתה אשר לסמים, המכורה
 היא מלכת־המים תחרות ואל לה, קורצים הזוהר חיי

קב הארץ, ברחבי הנשפים נעימה. חוויה כאל מתייחסת
לה. קוסמים אכן ליוון ונסיעה מתנות לת

 מסובבת איננה ליופיה רבים גברים שרוחשים ההערצה
לה. מספיק אחד חבר הראש. את לה

דג אומרת לחשוב,״ מוקדם עוד וילדים !נישואין ״על
 בת־ כל כמו היא עתה לעת בתכנית. בהחלט זה אך נית,

 על קטנים חלומות וחולמת מבלה לומדת, בגילה, נעורים
והצלחה. זוהר חיי

 לצבא, לגיוסה המחכה ,18 בת שמיניסטית, שריטר, עדי
 (אריג סירסקר עשוייה שמש בשמלת בנס״ציונה, גרה

ניבה. אופנת של החדש הקו מדגמי קרפ/כותנה),

לב אהבה
 בפקול- העובד לאב בת ,18 בת שמיניסטית יא ^

 לעדי מיוחד. לחינוך מורה שהיא ואם לחקלאות, טה י י
 גדולות חומות עיניים חום, בצבע מסולסל ארוך שיער

 ומתגוררת ברחובות נולדה היא סנטימטרים. 168 וגובהה
 מפולין. ואביה מרומניה ארצה עלתה אמה בנס־ציונה.

לצבא. ללכת מתכוונת היא השמינית סיום אחרי
 בתח־ להשתתף מזמן כבר אותה לשדל ניסו חברים
 רק בתחרות משתתפת ״אני נעתרה. והפעם רויות־יופי

 בעבר בעתיד. אעשה מה לי ברור לא עדיין החוויה. לשם
 שם הרווחתי כי בתצוגוודאופנה פעמים כמה השתתפתי

 לא עדיין ומישחק בדוגמנות הצעות אומרת. היא טוב,״
בכובד־ראש. אותן תשקול תבואנה, אם אך אליה, זורמות
 ינדנדו ולא אחרי ירדפו שלא הוא לי שחשוב ״מה

 מפריעה די בחורים אצל שלי ״ההצלחה אומרת. היא לי,״
 באופן ואני מכירה, שאינני כאלה גם אלי מטלפנים לי.

עיוורת.״ לפגישה יוצאת לא עקרוני
 יש בבעלי־חיים. טיפול הוא שלה העיקרי התחביב

 המגדל ידיד לה !יש אוגרים מגדלת אמה כלבים, שני לה
אוהבת. מאוד היא שאותם סוסים,

 משחייה נהנית היא ספורט. הוא שלה אחר תחביב
 מדי מתאמנת היא שעליהם אופני־כושר, לה יש ובבית
ל להאזין נהנית היא וספורט בעלי־חיים מלבד בוקר.

כבד. מוסיקת.רוק
או מרגש אינו בדוגמנות או בתחרות שכרוך מה כל

 אם אך החיים, לכל כמיקצוע לה נראית לא הדוגמנות תה.
 תעשה היא — זה במיקצוע כסף קצת להרוויח לה יזדמן
בחוץ־לארץ. מעט לטייל רוצה היתד, הצבא אחרי זאת.

ומעדי תל-אביב, הגדולה העיר את אוהבת אינה עדי
בראש לא נישואין גם השקטה. נס־ציונה את פניה על פה
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