
ת ע ב ת  ■שואו■ נ
 הדוגמנית את נינה

ת י ט ס י ז נ מ י ג ה
האובע־עשוה בת

 למערה) (מימין
ת ב כ ו . כ ו נ ו ו  ב

א י ת ה ד מ ו  ע
לוין אותו לתבוע

 הבנתי המישרד דלת את עברה שעופרה
 חדשה.״ דוגמנית גיליתי שזהו־זה,
 של ההצעה את לקבל מיהרה לא עופרה

 ״הופנו ולהלפרין: לה המשותפת המכרה
הר אני אבל בעבר, הצעות עשרות אלי

 מושך לא שזה מדי, צעירה שאני גשתי
 מדובר היה כי השתכנעתי, הפעם אותי.
חשבתי רציני. צלם שהוא הלפרין, ביקי
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 בבית שיבעה ישבה זירגרמן ופרה *6
 האהוב אביה שרת. שבנווה הוריה 2

 עופרה, .49 בגיל פתאומי באורח נפטר
 הכיתה תלמידת וחצי, 14 בת יפהפיה ילדה

 י״ד עירוני התיכון בבית־הספר החמישית
 ההלם על התגברה לא עדיין דן, שבשיכון

 שהיה האב, של מותו עם אותה שתקף
במיוחד. לה וקרובה דומיננטית דמות

 הרימה עופרה הטלפון. צילצל לפתע
 ויקי. חברתה, זו היתד. השפופרת. את

מטל מחבריה, רבים שכמו סברה עופרה
 באבלה. אותה לנחם כדי ויקי גם פנת
 :לה לבשר אחרות בשורות היו לוויקי אך

לך,״ לספר טוב כל־כך לא משהו לי ״יש
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 מה בליבה: חשבה ועופרה ויקי, אמרה
 של מותו אחרי טוב לא להיות יכול כבר

אבי?
 לחדשות לא רק דבר, לכל ציפתה היא

 דבריה את ששמעה אחרי ויקי. לה שסיפרה
 מכשיר ליד עומדת נשארה היא ויקי של

 לה סיפרה ויקי רעם. כהלומת הטלפון
 לכוכבת- אותה הישווה ישראלי כתב־עת כי

תר/ ״כוכבת אותה וכינה שילדם, ברוק  פו
 בגודל תמונתה, את לכתבה מצרף כשהוא

בבגד־ים. לבושה כשהיא עמוד, חצי של
שתמו הראשונה הפעם זו היתד. לא
 הגימנזיסטית זילברמן עופרה של נתה

היא עופרה שנה חצי מזה בעיתון. הופיעה

 היא בישראל. ביותר הלוהטת הדוגמנית
 ביגדי- לביגדי-ים, בפירסומות כבר הצטלמה

 אותה שגילה האיש לא. ומה סנדלים עור,
 הלפרין, יקי רב־המוניטין האופנה צלם הוא

 האופנה בצילומי בה להשתמש המרבה
מצלם. שהוא

התחי עופרה של המטיאורית הקאריירה
 הלפרין: יקי מספר במיקרה. כמעט לה

 רציתי לביגדי-ים. חדשה דוגמנית ״חיפשתי
 שהצטלמה דוגמנית לא חדש, רענן, משהו

 לי סיפרה שלי מכרה פעמים. עשרות כבר
 של בבריכה המסתובבת יפהפיה ילדה על

 ביקשתי להפליא. חטוב גוף ומפגינה צהלה
ברגע הילדה. עם אותי שתקשר ממנה

 בעיתון, להצטלם נחמד להיות יכול שזה
 מזה להרוויח יכול שאני לי וכשהסתבר

וכמה. כמה אחת על אז כסף,
 שלי, אבא לעניין. ששד. לא שלי ״אמא

 לי. הקשיב לפחות פתוח, מאוד אדם שהיה
 והתרשם יקי אצל לפגישה איתי הלך הוא

 מדובר שלא הבין הוא יקי. של מרצינותו
 אלא רציני, ולא זול עסק באיזה כאן

 בארץ, הצלמים מבכירי אחד עם בעבודה
 הראשונה. מהמדרגה שהן חברות עבור
 בלעדי חוזה על וחתם שוכנע שלי אבא

 עדיין אני כי בשמי חתם הוא יקי. עם
קטינה.
 סומכת אני יקי. עם עובדת אני ״מאז

 אותי מכוון הוא האחוזים. מאת בכל עליו
 בשביל רק מצטלמת אני אותי. ומלמד

 בגד־ ריקמה, כמו ידועים, בתי־חרושת
 בהלם ממש הייתי לכן וימרוד. וסנדלי עור

 קוראים שבעיתון לי סיפרה שלי כשהחברה
פורנו.״ כוכבת לי

כנ לה עשתה בבית־הספר השמועה
ל התרגלו עופרי. של חבריה פיים.

 הצופים תנועת חניכת שחברתם, עובדה
 שתמונותיה דוגמנית היא צהלה, שבט של

דוגמניות של לצידן בעיתונים מתפרסמות




