
המיס מלכת הסופיות• זמועתדות

ת המתכוננת וחצי 17ה״ כת נגן קרין ת מורה להיו  בכיתו
 בנדורה עשויה כתפיים, חושפת שמש בשמלת נמוכות,

ניבה. אופנת של ׳80 קייץ מדגמי אוורירי), קרפ (סריג

חובבת
 ומדברת קטנה קוקטית, צרפתיה, כמו נראית יא ך*

 וגובהה כחולות עיניה וחלק. בהיר חום שיערה בלחש. • י
סנטימטרים. 163

הש לכיתה ועולה השביעית הכיתה את סיימה קורץ
 במגמה בתל־אביב, אורט־חשמונאים בבית־הספר מינית

ההומנית.
 ממוצא ואם הונגרי ממוצא לאב בצרפת, נולדה היא

בבת מתגוררת היא ומאז ארצה עלתה 7 בגיל מרוקאי.
 האווירית, בתעשייה עובד אביה .5 בת אחות לה יש ים.

עקרת־בית. ואמה
 מורה להיות ורוצה והצי 17 בת היא קורין

 הומניים, למקצועות יסודי, בבית־ספר נמוכות לכיתות
ותנ״ך. ספרות כמו

בתחרו ניסיון לה ויש באלט שנים 9 במשך למדה היא
 בת־ים של אזורית בתחרות השתתפה היא, יופי. יות

 המים מלכת לתחרות בודים. של החן לנערת וניבחרה
 שמוע־ העובדה את אוהבת והיא חברה בהמלצת הגיעה
שונות. מתנות מקבלות יופי בתחרות מדות

 וההורים בתחרות להשתתפותה התנגדו לא בבית
 לה יש בסרטים גם נפשה. כאוות לעשות לה נותנים

 כסטאטיסטית השתתפה קבוע יוצאים בסרט ^יסיון. קצת
בעיניה. מצא־חן וזה

 היא מסלול ״דוגמנות אוהבת. היא צילום דוגמנות גם
 דוגמנית להיות מעדיפה אני לכן לבגדים, קולב כמו

 מקווה והיא לה קורץ רזוהר עולם אומרת. היא צילום,״
בעתיד. בו להשתלב
 ובורחת לטבע לצאת לים, ללכת מאד אוהבת קורץ

 מבלה ולא לדיסקוטקים יוצאת לא היא לכן צפיפות. מפני
צפופים. במקומות
 תצו־ מארגני אותה שיגלו מקווה היא התחרות אחרי

אופנה. וצלמי גות־אופנה

סלע אתי

 ומתגוררת ביפו שנה וחצי 16 לפני נולדה תי ^
■  בעוד קבלן, ואביה מטריפולי הם הוריה בבני־ברק. י
 חמישה של במישפחה השלישית הבת היא עקרת־בית. אמה

 בהיר חום שיער לה יש בנים. ושני בנות שלוש ילדים,
 ביישני. וחיוך חומות עיניים לכתפיה, עד המגיע וגלי,

 בבית השמינית לכיתה עולה היא סנטימטרים. 167 גובהה
הומנית. במגמה בתל־אביב, אורט־חשמונאים הספר
 כאשר תעסוק במה בדיוק החליטה לא שעדיין אף על
 תעסוק שהיא היום כבר יודעת היא יותר, גדולה תהיה

אותה. מושכים עיצוב־שיער או עיצוב־אופנה בעיצוב.
ולאחיותיה. לאמה לעצמה, הבגדים את מתכננת היא

לעסוק. אוהבת היא שלהן בשיער גם
למדה היא הטניס. מישחק הוא שלה אחר תחביב

 בשבוע. פעמיים טניס משחקת ומאז בקריודאונו לשחק
 ידידים של בחברה יוצאת היא אך כרגע, לה אין חבר

וידידות.
 כבר לה יש בעיתון. מודעה על־פי הגיעה לתחרות

 של .בתואר זכתה היא בתחרויות־יופי. קודם ניסיון
רמת־גן. של היופי לנערת ראשונה פגנית

 שקראה האחרון הספר ולקרוא. לצייר אוהבת גם אתי
רובינס. הארולד מאת הפילגש הוא

 הקודם הניסיון בגלל התחרות מן מתרגשת היא אין
שלה.

 שם שקטות, במיסעדות הם עליה החביבים הבילויים
 לרקוד אוהבת גם היא מכירה. שהיא באנשים פוגשת היא

לקונצרטים. ולהאזין וללכת
לקולנוע. ללכת מרבה גם היא הגדול בחופש

 מלכת בתחרות שבהשתתפותה שהחוויה מקווה אתי
רב. סיפוק לה תביא המים

מעצבת
 בלבן מצות הדפס מציגה וחצי 16ה־ בת סלע אתי

 ב־ מעוטרת כתף חושפת בן־לוו בשמלת סוגל רקע על
׳.80 לקייץ ניבה אופנת של הייצוא מדגמי לבנות. אימרות

של חלזס


