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שנים. 10 במשך בסמינר למלאכה

 פשטו הן שעבר החמישי יום ^
 התרבות. היכל פינות כל על
 פחות, וצעירות יותר צעירות

 — פחות ומפורסמות יותר מפורסמות
 ע״ש למורות הסמינר בוגרות כולן

לווינסקי.

 שנות סז לרגל הכינוס כוכבות
 האחרות: כל עיני את משכו הסמינר

 את סיימו מאז קאריירה שעשו נשים
 לתוך שהתחתנו נשים או לימודיהן,

 — מעניין הנכונות. המישפחות
לא הערב של האמיתיות הכוכבות

 רכשו שאותו במיקצוען, מעולם עסקו
 אפילו בבתי־ספר לימרו לא הן בסמינר.

אחד. יום
 תשומת־ליבן את משכה אחת בפינה

 אופירה הסמינריסטיות־לשעבר של
באה היא .1955 מחזור בוגרת נבון,

הבנות
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 ביה־ היום עוסקת אלמוג הבלש
בנורסת״היהלומים. לומי״תעשיה ל ש
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 סגולה שיפון בשימלת לבושה

 ישבה אופירה ליד יופיה. את שהבליטה
הכנסת. יושב־ראש אשת סבידור, רעיה

 ראגו אופירה, של מחזורה בנות
 נפנפו משותפות, תמונות איתן להביא

 כדי מגידרן יצאו ממש הן כל. לעין בהן
אחת. מילה ולא עימה להחליף

 בלטה הקשישות הבוגרות בין
 מפקד של אחותו רזיאל־נאור, אסתר
 1941 ב־ שנהרג רזיאל, דויד אצ״ל

 מזכיר־הממשלה של ואמו בעיראק,
נאור. אריה לשעבר,

 כהן, גאולה יותר, צעירה ימין אשת
 את שסיים המחזור כוכבת היתה

 לא עצמה היא ו.945ב־ הלימודים
 בחודש סולקה לימודיה, את סיימה

 תביעת הסיבה: הבחינות. לפני האחרון
 בישוב ששלטו המיפלגות מנהיגי
 התלמידים כל את מהסמינר לגרש
 לאחר בהשתייכות חשודים שהיו

הפורשים. מאירגוני
 באוניברסיטה,״ ללמוד ״כשהלכתי

 תעודה מהסמינר ״הבאתי כהן, סיפרה
בחינות טעונה ,עדיין כתוב: היה שבה

 התנשקו מקרות, ער נשענו גרגרים, ער באו הן
 הסמינר, תלמידות שר דווות שלושה - והתחבקו

כמורות אי־פעם עבדו מהו קטנטן חרק שוק

הבאלט״״ג^ נערת
 לימודיה את סיימה רחל באלט. תנועות גימה

 לארצות״הברית נסעה ,1949 בשנת בסמינר
 משמאל: בתמונה מפורסמת. רקדנית והפנה

 וכיום הסמינר, מבוגרות היא שגם תלם, זיווה
שנתיים. בן נכד לה יש ונבר אשת״עסקים היא
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