
 שאסע העיקר אצליח, לא — אצליח לא אצליח, — ״אצליח
 עצמה שהיא מכיוון שמחים אנשים אוהבת היא לכרתים.״

 לה להחזיר אחד כל ממריץ שלה החיוך שמח. בן־אדם
 שיער לה יש מרובת־ילדים, ממישפחה באה היא חיוך.

 באוניברסיטת עובד אביה מקסימה. וגומת־חן שחור
 והיא חטוב גוף לה יש עקרת-בית. היא ואמה תל־אביב

 עולם בכיוון אמביציות לה יש בים. שעות לבלות אוהבת
 מקווה והיא בתצוגות משתתפת היא פעם מדי הדוגמנות.

מקצועית. לדוגמנית להפוך מאוד

 ושתיים עשרים בת מתל־אביב, היא אירני [רנה
*  כשסיימה בסמינר־הקיבוצים. אחת שנה ובוגרת י
 במקצוע ובחרה בשבילה, לא שזה החליטה השנה, את

 סוכני על כמפקחת להתמנות עומדת היא כיום :חדש
 עבודה זוהי ״כי שלה העבודה את אוהבת היא ביטוח.

 וכסף היום. כל במשך אנשים המון פוגשת אני עצמאית.
 במיקצוע בחרתי לכן אחרים, מדברים לא־פחות חשוב
 קורס בוגרת היא אורנה מכנים.״ וגם מעניין גם שהוא

שנים, חמש כבר חבר לה יש צנטנר. חניתה של לדוגמנות

א<רנ< אורנה
 ״אז דוגמנות־מסלול. הוא ביותר אותה המושך התחום

 בחיים.״ מעניין שבאמת מה וזה בני־אדם עם מגע יש
ב לחייך כל-כך מרבה היא למה נשאלת כשהיא

 ״אני בשובבות: משיבה היא הצוחקות, החומות עיניה
 בגלל אלא החומות העיניים בגלל כל־כך לא לחייך אוהבת

אותה.״ שיראו רוצה פשוט אני החן. גומת
 הארץ רחבי בכל שיתקיימו בנשפים, במה. פחד לה אין

 היא עליה, ״ייתפס״ המנחה שאם הודיעה כבר היא
לו. תשיב

 היא אחד. במקום רגע יושבת בקושי מרץ, מלאת דליה
רבות. בנסיעות הכרוכות לתחרויות עיניים בכליון מצפה

 ביניהם היחסים תל־אביב. בית״ר בקבוצת כדורגל שחקן
 ״אבל אומרת, היא כדורגל,״ אוהבת ״אני רציניים. הם

דברים.״ עוד יש בחיים. הכל לא זה כדורגל
 העולם, בכל כמעט כבד ״טיילתי :לטייל אוהבת אורנה
 במיוחד אוהבת היא אביה את ובארצות־הברית.״ באירופה
 בשוק רוכל שהוא האב, חיי.״ כ״אהבת אותו ומגדירה
הבלונדי. השיער בעלת לבתו המון מקדיש ד,כרמ^
 בנות, ושתי בנים שני במישפחה יש אורנה על נוסף

 שאורנה 11 בן צעיר ואח בחו״ל המתגוררת נשואה אחות
 הקטן באחי מטפלת ״אני עליו: כאחראית עצמה רואה
להתחתן.״ ממהרת לא אני ולכן

 ואת פלובר את במיוחד ואוהבת המון קוראת אורנה
ההרג בשביל המים מלכת לתחרות הגיעה היא טולסטוי.

בחיים.״ חווייד. עוד לעבור ״ובשביל הטובה שה
 ומוות. חיים של עניין כאל העניין אל מתייחסת היא אין

 בקוצר־רוח מחכה היא לטיולים הגדולה אהבתה בגלל
 ושבה דיזנהויז חברת שמארגנת נסיעה לכרתים, לנסוע

 המועמדות כל אם כי וסגניותיה, המלכה רק לא ישתתפו
לה• חשובים הארץ ברחבי הטיולים גם הסופיות.

 ומכנסי ירכית :דו״חלקית ספארי במערכת אירני אורנה
 מדגמי אוורירי. כותנה אריג — ״דלווה״ עשויים ברמודה

 .1981 של לקיץ ״ניבה״ אופנת של החדש הקו
 הן עונדות, שהבנות התכשיטים ושאר שלאוזניה העגילים

בארץ. הגדולה התכשיטים חברת — ״אנדין״ תוצרת


