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האשה ניד׳ סנה
— שס נמצאים הצלמים עוד כל נות.

 אחריותה את לוקחת מירי
 ברצי־ החדשה המשפחתית

 הצגה עורכת היא לפחות.
1

ב לבעלה קפה־הבוקר את המגישה מסורה, עקרת־בית של נחמדה
הריו היכנס עם הקרוב, בעתיד ייפסק הסתם, מן זה, ש־ות מיטה.

הקפה. בתפקידי ובעלה היא יתחלפו ואז יותר, מתקדם למצב נה

חלו כל עם גמרה ולאדי, מרינה הבלונדית
בחיפה. נכלא הזמיר שלה. הזוהר מות

 אשר המוזמנים, למאות סוד זה היה לא
 — והנרי מירי של בשימחתם חלק לקחו

כש לחופה מתחת עומדת היפה הכלה כי
 החתן להריונה. הרביעי בחודש נמצאת היא

ב רחבים בחוגים זאת לפרסם דאג עצמו
 סוסית ברור שהיה לפני רב זמן עוד חיפה,
לו. תינשא אומנם שמירי
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אבא
לילד

 שנים, 12ב־ ממירי המבוגר הנרי, י ף*
המש למלכות־יופי לרוב קורה מה יודע *4

 שהכיר כיוון בינלאומיות. בתחרויות תתפות
 זמן רק האינטימי לידידה והפך מירי את

ש ולפני כמלכת־יופי שנבחרה אחרי קצר
 תלך שהיא חשש תבל, מיס לתחרות נסעה
 בח־״ל מיליונר תמצא — המלכות כל בדרך

 להפוך להצעה תתפתה או איתו, ותתחתן
קולנוע. לכוכבנית

 ידע בלונדון, לתחרות מירי כשיצאה לכן,
 הרה שהיא — ידעה לא שהיא מה הנרי

 ידידיו כל זאת. ידע הוא רק לא ללדת.
 בזה,״ בטוח אני אלי, תחזור ״היא ידעו.

אומר. היה
 התברר חודשיים, לפני ארצה כשחזרה רק

 כדי החופה, נערכה השבוע צדק. שהנרי לה
אבא. לילד שיהיה
 מאוכזבת תהיה לא זמיר שמירי כדי אבל

 מתאר שהוא כמו חיים הנרי לה יעניק מדי,
 להעניק. יכול אמריקאי שמיליונר לעצמו

 ומצייר במיטה קפד, כום ממנה מקבל הוא
ב ?גהץ אפילו לה ומרשה בעירום אותה
שלה. השמלות את עצמה

 חייה חלום הוא מלכת־היופי תר ך•
 לא המצוייה, הישראלית היפהפיה של ^

הד בזכות כמו עצמו, הכתר בזכות כל־כך
 פותח. שהוא והשערים מקנה שהוא ברים

 לאחת בטיול זוכה ישראלית מלכת־יופי
 שם, בחו״ל. העולמיות היופי מתחרויות

 היא כלשהו, בתואר זוכה אינה אם אפילו
 ומיל- במאים מפיקים, צלמים, המון מכירה
 ולזכות זר, מיליונר לצוד סיכוייה יונרים.

 אינם אם אפילו ימיה, סוף עד הזחה בחיי
בטוחים. כימעט הם מאושרים, כל־כך

תחרות
בלונדון

 חיפאית למשפחה בת ),20(. זמיר ירי
ההכ השלבים את עברה דלת־אמצעים, {₪)

 מיעמדותה את הציגה היא בהצלחה. רחיים
 ישראל, של האחרונה מלכת־היופי לתחרות

כו לד. ניבאו התחרות שנערכה לפני ועוד
קרה. גם כך שתיבחר. לם

רא על ישראל של מלכת־היופי כשכתר
 בתחרות להשתתף ללונדון, מירי נשלחה שה
 לה ניבאו שם גם .1968 תבל מיס תואר על

העו לכתר בטוחה כימעט מועמדת שהיא
 מיס כימעט היתה היא קרה. זה וגם למי.
תבל.

פתעהה__
המסלול על

ע בו ב בחתונה־פאר מירי התחתנה ש
 היה לא בעלה אך בחיפה. תפארת אולמי 1 י

 אסר־ הנרי זה היה זר. היה ולא מיליונר
 ומו־ בנהריה פינגווין קפה בעל ),32( גסי

 ה־ מירי רוז׳. מוליין החיפאי עדון־הלילה
ע ו נ ל ו ^ ^ ב כ ו ^ ז ^ מ ^ ס ^ ר מ ז מ ^ ה פ ^

; הבעל ביד׳ עירום ־ . ז ״ ז ״
מוכיחה דאת מבוטל. לא לגמרי צייר חוא פעילים: אנונווזייס רינות

 דומה אשה של או מירי, של תמונת־עירום — מצייר שהוא התמונה
 לחפש יצטרך לא ואילך שוועתה להניח יש פנים, כל על מאוד. לה

אוונותית. השראה נס לו שתביא מושלמת דוגמנית למצוא כדי הרבה


