
ת1וביו0ה מועמדות ב ל מ * ס נ מי ה •80 ה
 אחרת,״ אין הידיעה, בה״א בארץ, העיר זו יפה <ףן

• /  ילידת היא .22ה־ בת ריטה בהתלהבות הצהירה • /
מת היא מאז ארבע. בת כשהיתה ארצה ועלתה רומניה
 חנות יש להוריה מאוד. אותה ואוהבת בחיפה גוררת

 משרתת היא ועכשיו אליאנס בית־ספר בוגרת היא מכולת.
גורדון. בסמינר הוראה למדה היא מורה. בתפקיד בצבא,

 ירוקות עיניה וגלי, ארוך שיער עם בלונדית היא ריטה
 לרצונה במקביל סנטימטרים. 175 לגובה מיתמרת והיא

 גם רוצה היתה מצה״ל, תשתחרר כאשר כמורה, לעבוד
המים. מלכת לתחרות ניגשה היא לכן באופנה. לעסוק

כהן רמוה

 מדגימה ״גוטקט״ של בנגד־ים 18ה״ בת מרון עדית
ה בתמונה תונ תח  (סריג בנדורה עשוייה שחורה שמלה ה

׳.80 לקייץ ניבה אפנת של הערב מדגמי מרשרש), קרפ

רוקדת
 חושפת בן־לון בשמלת סגול רקע על בלבן נוצות הדפס

 מורה כהן, ריסה מציגה לבנות, באימרות מעוטרת כתף
מרומניה. ארבע בגיל שעלתה חיפאית, ,22 בת בצה״ל,

!חיילת

מעדי הייתי אך הדוגמנות, במקצוע בוחלת לא ״אני
ריטה. אומרת בגדים,״ לעצב פה

 תחביב מודרני. באלט לרקוד אוהבת היא כתחביב
 שלה החבר ועם כלב, לה יש בעלי־חיים. הוא שלה אחר
מדבר. ותוכי כלבים שני עוד מגדלת היא

מקצועית, ספרות בעיקר הקריאה, הוא נוסף תחביב
ופדגוגיה. פסיכולוגיה כמו

 חמש כבר יוצאת היא ברזילי, אייל שלה, החבר עם
 בנסיעות עיתותיו את המבלה חיפאי, צייר הוא שנים.

תערוכות. ובהכנת לחוץ־לארץ
 השתתפותה את קיבלו והוריה יחידה בת היא ריטה
כעובדה. בתחרות

 ואני יעוד, הרגשת מתוך בחרתי ההוראה ״במקצוע
 עם להתפנק אוהבת ״אני אומרת. היא מאוד,״ אותו אוהבת

 עם הביתה לחזור אוהבת גם אך פירות, וצלחת טוב ספר
עבודה.״ יום אחרי סיפוק

ב פעמיים ומתעמלת הספורט עולם את אוהבת היא
 עד שלושה לילה כל רצה גם היא מישקולות. עם שבוע,

סוסים. על ורוכבת טניס משחקת קילומטרים, ארבעה

מורה
 מה עושה אני מאוד. אימפולסיבית בחורה ני

* >  .18ה־ בת עדיה עצמה על מעידה בראש,״ לי שיש //
 כחולות עיניים חום, בצבע וארוך מסולסל שיער לה יש

 היא שלה הגובה אף על סנטימטרים. 180 וגובהה בהירות
הכדור.״ עם מסתדרת לא אני ״כי כדורסל, משחקת אינה

 מצד צברים של שמיני דור והיא ברמת־גן, נולדה עדיה
 פולין. יליד הוא הקבלן אביה זיו. מיה הרקדנית אמה,
 מודיעים, בביח־הספר השמינית את השנה סיימה היא

 רוצה היתה בינתיים לצבא. תתגייס חודשים כמה ובעוד
 כסף. להרוויח שתוכל כדי ולעבוד, לחוץ־לארץ קצת לנסוע

ופסיכו מישחק באוניברסיטה, ללמוד תוכניות לה יש כי
לוגיה.

 להיות עדיה רוצה לא מתקנת, לתנועה מורה אמה בעוד
 היא מאוד,״ קשים הם רקדנית ״חיי מיקצועית. רקדנית
 שוויתרה אומר לא זה אך אמא. של הניסיון מתוך אומרת,

 אחר- ורק שנים שמונה באלט למדה היא ריקוד. על בכלל
 היא לי,״ בא ״זה הפלאמנקו. לריקוד לעבור החליטה כך

 סילביה הרקדנית אצל פלאמנקו לומדת היא אומרת.
 מיקצועית. פלאמנקו רקדנית להיות רוצה לא אך דוראן.

 תחביב. בגדר זה כל קאסטניאטות. על לנגן לומדת גם היא
 הוא שקראה האחרון הספר קריאה. הוא שלה תחביב עוד

 ש״י של שירה את גם הסה. הרמן של וגולדמונד נרקיס
האחרון. בזמן קראה עגנון

 תחביב ועוד פסנתר. על פריטה הוא שלה אחר תחביב
 רוכבת היא כלב, לה יש לבעלי־חיים. אהבה הוא נוסף

 בכלובי להתבונן כדי לגן־חיות, הרבה והולכת סוסים על
החיות.
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