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 לשני מתאימד. שהיא חושבת היא אשת־יחסי־ציבור. או

 מתעניינת היטב, כותבת שהיא מכיוון האלה, המיקצועות
אליהם. גישה ילד, יש — ובעיקר אנשים,ב מאוד ־■־-.5■י *--׳0̂3 11?1 ̂יו£388<—1

 סטודנט הוא שנתיים. מזה קבוע חבר היפה לאיריס
למישפטים.

 ובחופש ג׳ז, רוקדת טניס, משחקת היא החופשי בזמנה
 שבנמל־התעופר, הפטורה־ממכס בחנות עובדת היא הגדול

 המרחבים, הרגשת את לה מקנה בחנות העבודה בן־גוריון.
 ורגל בארץ אחת רגל של תחושה אוהבת, היא שאותה

להיות הספיקה וכבר לנסוע, אוהבת היא באוויר. אחת

ס י ר י ל א ד א נ
 שאליו כרתים, באי ואפילו בארצות-הברית באירופה,

מלכת־המים. בתחרות הסופיות המועמדות כל תסענה
 היתד, חגי, אמה, שני-בעולם־היופי. דור היא איריס

 לאה אצל למדה היא וגם ונערת־יופי, דוגמנית בעבר
 שלה, בלימודי־הדוגמנות איריס את מעודדת האם פלטשר.

 לה המוכר בעולם־היופי, צמודה כמדריכה לה ומשמשת
 בת ואחותה מהנדס, שהוא אירים, של אביה גם כל־כך.

הצמוד. החבר על לדבר שלא אותה, מעודדים 12ה־
 תפיק הנכסף, בתואר תזכה לא אם שגם מקווה איריס .

חדשות. והיכרויות חוויות של מכסימום מהתחרות
ומכ (וולנים) בקפלים מעוטרת בחולצה חיוו אורלי

 תצגנה הבנות ״ניבה״. של זהב ניצוצות עם ג׳ינס נסי
 ״אמבר״ של הכלה שמלות ״מרנו״, נעלי את בתחרויות

בתחרו יציגו הדוגמנים ״אנדיו״. של היוקרה ותכשיטי
״.2000 ״הווי של האחרונה האופנה חולצות את יות

ץ ו^לי  מקריית־מוצקין גבוהת־הקומה, ,17ה־ בת חי
יוצאת־דופן. מועמדת בהחלט היא <■

 השומר מקן הישר מלכת־המים לתחרות הגיעה אורלי
 :רוצה היא מה היטב יודעת היא בקריית־מוצקין. הצעיר

 ולעזור עודד לגרעין ללכת או נח״ל, לגרעין ללכת ״או
 שחברות העובדה נזקקות.״ למישפחות הפיתוח בעיירות

 אותה. מרתיעה אינה שנת־התנדבות דורשת עודד בגרעין
 מקנה שהגרעין האפשרות וגם אותה, מדליקה העבודה
צעירים. חבדה עם בקומונה לחיות האפשרות את לחבריו
 בקריית־ הצעיר השומר קן של הנוער תנועת על

 פעם, שהיה מה ■לא כבר ״זה :אורלי מספרת מוצקין
אנחנו למעשה כחולה. חולצה עם הולכים שעדיין למרות

לי ו י ן או ו י ח
 נעים, לא פעם. שהיה ממה מעט כעת להחזיר מנסים

 שאני למרות כחולה, בחולצה לבוא אותנו מחייבים אבל
מעצמו. לבוא צריך שזה חושבת

 שבהן בפעולות מתבטאת הצעיר בשומר ״הפעילות
 של אווירה לנו להקנות מנסים פוליטיקה. על מדברים

והטובה. הישנה ארץ־ישראל
סלוניים, ריקודים בתנועה רוקדים אם נשאלת כשהיא

 פנים בשום ן סלוניים ״ריקודים בתדהמה: מגיבה היא
 שריקודים הוחלט ובסוף ויכוחים, זה על היו לא! ואופן

 מתנגדת אישית אני פרטיות. במסיבות ירקדו סלוניים
 בתנועה המתאים. המקום לא זה בתנועה. סלוניים לריקודים

ריקודי־עם.״ לרקוד צריכים
 מזה חוץ החווייה. בשביל לתחרות הגיעה אורלי

 לחו״ל. טיול לי הבטיח לא אחד ״אף אומרת: היא
 חווייה כבר וזוהי לכרתים, נוסעות הרי המועמדות

 הבטיחו ואף מעודדים בתנועה החבר׳ה כשלעצמה.״
בחיפה. שיתקיים לנשף לבוא

הנועד! תנועת לחיי




