
כישראל ההכתרה
כתרים להחליף

 אצל ובעיקר בארץ, המתח את העלתה —
 גבריאלה בלונדון. עדיין הנמצאת ענת,

 ארצות־הברית, בצבא לסמל בת ברום,
 המאושרת האשד, היתד, בגרמניה, המשרת
 על הונח שבהם הרגעים באותם בעולם
 אחר־כך, דקות כמה כתר־היופי. ראשה

 גב־ טעמה העיתונאים, סביבה כשהתקבצו
 כחולות, עיניים בעלת בלונדית, ריאלה,

ההצלחה. של המר טעמה את
 סירטי מפיק עם שחייה גילתה היא

 המבוגר בלמנבאום, בן הגרמני, הפורנו
 לנחלת־הכלל. הפכו בערך, שנה 30ב־ ממנה

הימצ על לה לספר שידעו עיתונאים היו
 הסייד מסרטיו שנלקחו צילומים, של אותם
 מופיעה היא ובהם בלמנבאום של חדים

הערום. גופה את לראווה מציגה כשהיא
להח מיהרה אומץ־לב, גילתה גבריאלה

שבבר הוריה לבית וחזרה הכתר, את זיר
 ״אני היה: שלה הרישמי התירוץ לין.

 ויתרתי לכן לנוח, ורוצה העניין מכל עייפה
המלוכה.״ על

 — צימרמן ענת של הישראלים ידידיה
 חזרה בלונדון אך זמיר, נקראה שבארץ
 שלא יכלו לא — צימרמן המקורי לשמה

 כמלכת- נבחרת ענת היתד, אם לחשוב:
ה לעיתונאים היו האם היופי־העולמית,

 ? אותה גם לשאול מביכות שאלות חטטניים
 ענת עלולה היתד, שבעיקבותיהם שאלות

י להתפטר
 ידועה לדמות ענת הפכה האחרונה בשנה
 היפר,פיה, הצעירה הישראלית. בבוהמה

 של הכלכלי שהמצב שלמרות בכך הגאה
 אחפש לא פעם ״אף טוב, אינו מישפחתה

 בלתי־נפרדת לדמות הפכה עשיר,״ בעל לי
תל-אביב. של הלילה מחיי

חיזוי
טי מ אל

נער־ גילה תל-אביב של עגת ת
■  מי של יורשו הירש, סמי השעשועים י

 חיי של הבלתי־מעורער כמלך שנחשב
 כאשר הירש. פוקד, תל־אביב, של הלילה
 הוריש הוא שנים, כמה לפני פוקד״ נפטר

סמי. הצעיר לדודנו רכושו כל את
 רק לא מפוקד, ירש שסמי נראה אך
 חיים. סיגנון גם אלא ונכסים, רב כסף
 בכל סמי נראה לעולמו פוקד, שהלך מאז

 כשיפהפיה מסיבת-צמרת ובכל מועדון-לילה
 חיי־ד,נישואין זרועו. על לו תלויה אחרת

 אייל־ של אחותו מילצ׳ן. דליה עם שלו
 שירטון. על עלו מילצ׳ן, ארנון הקולנוע,

 רווק להיות הפך וסמי נפרדו השניים
מבוקש.

היתד, ענת במיקרה. הכיר הוא ענת את
 בחיל־ צעיר קצין של קרובה וחברה 17 בת

 מערכת כל את לענת שינה הוא הים.
 שנחשב מה כל לכן שקודם בעוד חייה.
הלימודים היו הצעירה התלמידה בעיני

פורת שוקי
חברים להחליף

 נוסעת היתד, עת לסוף־השבוע, והציפיות
 את סמי לה גילה בחיפה, שלה החבר אל

 ובעיקר הפרועות המסיבות את המועדון,
 חתיכות בין הבלתי־פוסקת התחרות את

 זוהרות,' שהן להוכיח המנסות תל־אביב,
מהאחרות. יותר ומטופחות יפות

 שותפים, שבו המועדון את מנהל סמי
 סמי פורת. ושוקי שאולי רפי היתר, בין
 אחד עם רבה בידידות תקופה באותה היה

שהת שוקי, פורת. שוקי שלו, הבוסים
 הת־ מאשתו, תקופה באותה גרש

)42 בעמוד (המשך

 מור רינה שנבחרה מאז בשדה־היופי, • י לניצחונות שהתרגלו ישראלים, ן*
 ענת של לניצחונה התפללו כמים־יוניברס,
הצ בלונדון בתי-ו־,הימורים צימרמן־זמיר.

 לעומת 6:1 מובילה שענת על־כך ביעו
המוע לעומת 10:1ו־ הצרפתיה המועמדת

 דבר של בסופו שזכתה ד,גרמניה, מדת
בכתר.

 בעיקבות — בלונדון שהתפתחה הדרמה
 והתפטרותה מלכת־היופי-ד,עולמית, בחירת

שנבחרה אחרי שעות כמה מהמעמד, זו של

1 הירש סמי הקודס, סברה את

 צימדמן ענת נבחרה אילו
 הימה <א0 (משמאל)

 בפגי לעמוד עשוייה
 האס :מביכות שאלות

 לפיצוץ הסיבה היא היתה
זגהה ומדוע פורת, שוקי חברה, בבית

 היתה ס מא ישראל(מש שיר מרנת־היוב■
הרביעי במקום רק זכתה או המהמרים חביבת

זמדתזד־ם


