
שסופחו הו׳[׳□
לייבוביץ

 מלכת־וזיופי וסגנית הזוהר נערת אנטה, של בתה
 ווייס של ניניו בניה, שני עס נוי, דפנה לשעבר,

המיליונר. בצוואת אנטח, הזוהרת סבתס לדעת שקופחו, הנינים חס אלה

 ואני מפורסמת, שאהיה רוצה אמא אמי.
 את ביופי רואה אמא זה. את לה חייבת
הל כשאמא בחיים. ביותר החשוב הדבר

כ הרגשתי התחרות, בשמלת אותי שהבי
 זו כאילו עצמה, את מלבישה היא אילו
אני.״ ולא בתחרות, להשתתף עומדת היא

 שזכתה היא רונית, הובסה. אנסה אולם
 של בתואר רק — ודפנה המלכה׳ ׳בכתר
 אחר־כך אחדים חודשים ראשונה. סגנית
 את לה, האופייני במרץ אגטה, חידשה

 הכירה דפנה בתה. של מילחמתה המילחמה,
 רונית ג׳קי. בשם אמריקאי רופא־נשים

 השתיים, בין הסילחמה אותו. לה חפפה
 היתה האמהות, שתי בין הדיוק למען או

ממש. רצחנית
 וחתונחה רונית, זכתה זו בתחרות גם

 היתה בחיפה, בדן־כרסל שנערכה ג׳קי, עם
 היו הנוכחים בין ורבת־משתתפים. מפוארת

 אנפה אז אמרה דפנה. ובתה אנפה, גם
 התחתנה לא שדפנה שמחה ״אני :המובסת

 כפי גדולה, דירה לו אין רא-שית, מקי. עם
 דירה לו יש מספרת. רונית של שאמא

 ובכלל, שלי. הבת בשביל לא וזה פיצפונת,
דפנה.״ בשביל לא זה רופא

 דפנה שימשה בהן הבת, מילחמות לאחר
 לחיי- אנפה חזרה בלבד, כצופה בעצם

למשפחה בת היותה למרות שלח. חעבודח

 ישלה, בסלון מאוד קשה עבדה עשירה,
 שתים- או עשר אף לעיתים -שמה, על הקרוי
 עובדות שבסלון למרות ביום. שעות עשרה

 כלה אף ממנו מוציאים אין רבות, ספריות
 של הגדולה הכוהנת שאנטד״ מבלי אחת
 תעניק אישית, אותה תבחן ישראל, כלות

 - האחרון, הסירוק מגע־הקסם: את לה
ההינומה. יישור האחרון, נופך־הצבע
 כל התעצמה. אנפה של היופי תעשיית

 כחובה לה ראתה עצמה, את שכיבדה כלה
 אנטה. מסלון היישר החתונות לאולם להגיע
 לפתע צצו טוב, כי אחרים ראו כאשר אולם
מפו נוספים, ומיספרות־פאר כלות מכוני
 גחלים תקציבי־פירסום ובעלי יותר ארים
 בתחומה. היחידה להיות חדלה ואנטה יותר.

 כי אם בעבר, שהיו כפי עוד אינם עסקיה
 של רב במספר להבחין ניתן כיום גם

צב ובבלונים בפרחים מקושטות מכוניות
 שלה, הסלון ליד מידי־ערב החונות עוניים,
בתל־אביב. מאפו ברחוב

 שהיא בך על לאנטה, הראשון הרמז
 המיליונים מירוישת ״לעוף״ מועמדת

 קודם חודשים מיספר ניתן אביה, של
 אז זקוקה ״הייתי נפטר. לייבוביץ שחיים
 באופן לירות, אלף חמישים למאה מאוד

 והוא לאבא, ״•ניתי אנטה. מספרת דחוף,״
פתאום אבל הכסף, את לי לתת חסכים

עינוגיו
בשניי!
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 מירושתו. ביותר קטן חלק אנטה הזוהרת לבתו והותיר תיקווה, ובתו בניו שלושת בין
מיליון. חצי קיבלה המיליונים, ׳עשרות מעסקי האהובה. בתו לדבריה, שהיתה, למרות

 ה־ הידוע סלון־היופי ת בעל נטה, ^
בתדהמה. הוכתה שמה, על קרוי

 ליי־ חיים של צוואתו נפתחה עתה זה
 העשירים האנשים אחד שהיה מי בוביץ,
הזית. עץ בית־החרוישת מייסד בארץ,

 הנאמד רכושו, את חילק הזקן לייבוביץ
 שלוישת בין לירות, •של רבים במיליונים

 בעוד מאירי, תיקווה שלו, אחרת ובת בניו
ב זעירים חלקים רק השאיר שלאנטה
 לו, שייכים שהיו להשכרה בתים שלושה

בתל־אביב.
 זה,״ את עשה הוא מדוע מבינה לא ״אני
 הזה, העולס לכתב אנטה השבוע אמרה
 אני הבנים, מכל יותר אותי אהב ״הוא
 בתי דפנה את מכולם. יותר כבוד לו נתתי
 ודפנה שלו, הנכדים מכל יותר אהב הוא

 הראשון, הנין את לו שהביאה זו היתה
 בשום אני כך. על לה הודה תמיד וזזוא
זה.״ את לי ע־של! הוא מדוע מבינה לא אופן

והזו־ היפות הגשים אחת היא .אנטה

 שנותיה, 51 למרות בתל*יאב״ב. הרות
 לשני סבתא כבר שהיא העובדה ולמרות
 מעוררת שהיא כך, אנטה נראית נכדים,
בהרבה. ממנה צעירות קינאת

 כסף כפית
ה3ג *

 ת״א של לעולם־הזוהר קשורה נטה ^
 כצעירה תחילה ברציפות. שנה 30 מזה
 את תמיד ידעה אשר ועשירה, יפהפייה
צעי כאם, אחר־כך וייחוסה, יופיה מעלות

ויפה זוהרת כסבתא, ועתה ויפהפייה, רה
פייה.

 תמיד לאנטה היה עשירה, למישפחה כבת
 יופייה גם בכך לד. עזר שביקשה. מה כיל

 הבכירה, בתה עליה שמעידה כפי או הרב,
 ידועה תל-אביבית נערת־זוהר שהיתר, מי

:נוי־רסקין דפנה היופי, מלכת וסגנית

 רגילה היתה היא צעירה היתד, ״כשאמא
 היתד, היא מגברים סיפורים לפי זוהר. לחיי

 הצלחה לה והיתד, רגילה, בלתי יפהפייה
זה.״ בשטח עצומה
״מה :עצמה על אנטה, שמעידה כפי או,

 מכל בלטתי עצמי, את מכירה שאני יום
 נישאה אנטה בחיים.״ טוב לי היה הבנות.
 הראשון הנכד בן, לו ילדה נוצרי, לבריטי

 היתה הבן, כשנפטר לייבוביץ. למשפחת
 לראשונה אנטה. בשביל איומה טרגדיה זו

 לרככה. שאין עובדה בפני עמדה בחייה
 מספרת, היא גדול,״ משבר אז לי ״היה

 כעבור התערערו. בעלי עם שלי ״והחיים
 נולדה, שהיא ואחרי דפנה, נולדה שנתיים
הראשון.״ מבעלי להתגרש החלטתי

כל נויברט, למקם אנטה נישאה אחר־כן־
 חיסול לאחר שכיום, באוניות־נוסעים, כל

 מחוסר־עבודה. נותר הנוסעים, אוניות ענף
 נהדרים,״ היו מקם לבין אבא בין ״היחסים

 שהוא הסיבה שזו ייתכן ״לא אנטה, נזכרת
 לפני קצרה ״תקופה מהירושה. אותי נישל

 לו והביא מחו״ל מקס חזר נפטר, שאבא
 ואבא מכונת־גילוח, ביניהן מתנות, הרבה
קטן.״ ילד כמו עליהן שמח

 אביה לה נתן למקם, אנטה כשנישאה
 ״זו ל״י. 5500 סד, והשקיע במתנה, דירה
 מאבא,״ שקיבלתי הראשונה המתנה היתה
 לפני היתד, השנייה ״המתנה אומרת. היא
 אלפים עשרת של סכום היה זה שנה. 22

 מאז שלי. הסלון את בו לפתוח כדי לירות
 שלי, הילדים וגם מאבא, כלום קיבלתי לא

 מכולם, עליו אהובה שהיתד, דפנה, ואפילו
דבר.״ שום ממנו קיבלו לא

הכל
הבת למען

ס בערתוהכרות, היוני מרכות־ מעצבת

 כל את אנסה השקיעה כתה, דפנה ך*
הפ היא התגשמו. לא אשר חלומותיה ■1

 מיל- את נלחמה לנערת־זוהר, אותה כה
 שנים, כעשר לפני מלכודהיופי לכתר חמתה

דפנה. של אהבותיה בפרשות התערבה ואף
 ר,שתתפח בו מלכת־חיופי, בחירת טכס
 ביותר החשוב האירוע להיות הפך דפנה,
או ממיטב בו השקיעה והיא אנטה. לגבי

 על אז התחרתה דפנה מכספה. והרבה נה,
 חיפאית, יפהפייה רינת, רונית עם הכתר

יפהפייה. לאם ובת עשירים בת היא אף
 הטכס את הפך האמהות שתי בץ המאבק

 אנטה רגילה. יופי מתחרות יותר להרבה
 תקופה, באותה אחר דבר בשום עסקה לא

 את בתה עבור לרכוש מניסיונות לבד
 סכום תרמה אפילו היא המיוחל. הכתר
 שמתפלליו כדי לבית־כנסת, כסף של ניכבד

דפנה. של זכייתה למען יתפללו
בגלל הלכתי ״לתחרות :דפנה אז סיפרה
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