
 מנסים כאשר בתוקף, בנדיקט בתיה מצהירהפנינה! לא ,אני
־,80ה־ שנות של הזוהרת עם אותה להשוות

 עצום.״ פוטנציאל בה' שטמון חושבת דווקא אני אבל בשבילי, תחרות אינה ״פנינה
הצעיר. הדור עם בארץ, במסיבה רוקדת היום, נראית שהיא כפי בתיה, בתמונה

 האנשים־ חדר כאן :מצא יפה <<
 אשד, שאלה ?״החשובים־מאוד //יי

 כובע שלראשה שלה, 40ה* בישנות נאה
 את המכסה ארגמן, בצבע רחב־שזליים

 את מה ״לשם מפניה. ומחצית ■ראשה
 האנשים־החישובים־ חדר את צריכה

 צעיר. מלצר הגברת את שאל מאוד?"
 גברת אני מה? בשביל אומרת זאת ״מה

 נמצאת שאני מקום ובכל בנדיקט, בתיה
 האנשים־ בחדר כל קודם מתקבלת אני בו

!״החשובים־מאוד
 עמד בתיה, את ידע לא אשר המלצר,

 דממת־מבוכד, של שניה לאחר המום.
 האנשים־החשובים־ חדר אל אותה הוביל
קולוסיאום. של מאוד

 בנוסח מסיבה בו נערכה ערב באותו
 בתיה לפה, מפה מלא היה המקום ברזיל.
 כהרגלה לבושה דראמתי׳ת בצורה נכנסה

 סביבה מביטה האחרון, האופנה צו לפי
וזוכרים. מסתכלים כולם אם לבדוק

 משיגה ״אני
הכל!״

 חיי־הזוהר מלכת כנדיקט, תיד! ,ר
בישראל. ׳60ה־ שנות של ■יי

 באה מדוע מסיבה באותה כשנשאלה
 במיוחד ״הגעתי ענתה: בארץ, לביקור
 גורן.״ הרב של הבן של החתונה לכבוד

 שתיערך למסיבה אותה הזמינה כשמישהי
:הרצינות בשיא מייד ענתה למחרת,

 להביא ללונדון מחר אטום אני ״או־קיי,
 כשהאשה המסיבה.״ בשביל מיוחד בגד

ברצי מתכוונת היא אם שאלה הנדהמת
 ענתה שימלה, בשביל רק לטוס נות

 מתכוונת שאני ״ברור■ היסום: ללא בתיה
!״ברצינות
 והיא לראיון, אותה הזמין הזה העולם

והס התנצלה שעה, של באיחור הגיעה
 את להכין עמלה הבוקר כל שבמשך בירה

 כשנתבקשה בעצמה. אותו וכתבה הראיון
 אשת ״אני :כתבה עצמה את להגדיר

 דוגמנית, ■שחקנית, אמא, אשה, — הכל
אירו מארגנת אשת־עסקים, אשת־חברה,

 פעילה מאוד מהם), בכמה (נשיאה עים
 באגודה ,11.1ל1ב־.^. הישראלי, בבונדם

¥,0.? בסרטן, למילחמה  למיל- באגודה .
 אירוע כל במרכז נמצאת בשיתוק, חמה

 חיי־ ובמרכז בניו־יורק, המתקיים ישראלי
 וישראל.״ אירופה ניו־יורק, של החברה

 המוכיחים מיסמכים ■עימד, הביאה לא בתיה
זאת.

 ״ינערת־זוהר״ התואר נגד מתקוממת היא
 :בבוז ואומרת לה להדביק ניסו ■שרבים

 אחת לה, שאין אחת זוהי ״נערת־זוהר
 פעם אף אני בדיוק. מהי יודעים שלא

הכל.״ אני כזאת. הייתי לא
 בגיל שלה חיי־הזוהר את החלה בתיה

 סנדלר היד, אביה למורות. בסמינר 14
 מורה. תהיה היפה שבתה רצתה ואמה

 והיא 16 בגיל מהלימודים פרשה בתיה אך
 בתור עבדתי כבר .14 ״בגיל כותבת:

חייבת אני שלי ההתחלה את דוגמנית.

 חלומות שד בעולם ננדיקם נחיה חיה האם
ת, הו ת הזו נ סו מ ר ה  עצמה את להגדי
א ו צ מ ה ל מ צ ע ה ה ל ר ד ד ג ב ל מ

ת י1א ש א

 בי ובחר אותי שגילה הזה, להעולס
 התחתנתי 17 בגיל מלכת־המים. לסגנית

 לארצות־ בעלי עם נסעתי 18 ובגיל
הברית.
 שאני בעולם דבר שאין חושבת ״אני

 אוהבת אני להשיגו. יכולה ואיני רוצה
.גבוהה.״ רמה ועל טוב, לחיות

 מיסחרי סמל
וכרטיס־ביקוד

יו חיי־הזוהר את הארהכת תיה, ף
כו קשה, עליהם ועובדת מכל תר ■■

 בכל המסמר להיות לי ״חשוב תבת:
 מופיעה תמיד שאני הסיבה זוהי מקום.

 למקום נכנסת כשאישה מיוחד. בכובע
ה וכל מיוחדת שונה, היא כובע, עם

 שכשאני ■חשוב, לי אליה. נשואות עיניים
שאני יודעים כולם מקום, לאיזה נכנסת
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נישו יופי, נוצצת, חברה כסף, — בחיי
 בארצות- מקסימים. ילדים מאושרים, אין

ה הנשים 10מ־ כאחת נבחרתי הברית
 להיות אהבתי תמיד ביותר. אלגנטיות

והצלחתי.״ מכולן שונה

 בשר מיפעל
מפואר

 אלי ובעלה, 18 בת בתיה שהייתה ך*
לבשר, מיפעל בעל שהיה בר־צבי, ■■

דוגמנית
המיסחרי הסמל

 מוזהב, בגד־יס מדגמנת לחייה, 20ה־ בשנות זוהרה בשיא בתיה
 זה כובעים. חובשת תמיד ״■אני מעניין, ראש. כיסוי כשלראשה

אירוע." כל של העניינים ב(זרכז להיות אוהבת אני שלי.

 קופסות־הכובעים את קניתי קרופורד ג׳ון
■שלה. המיוחדות

 יש שלי. כרטים־הביקור הם ״הבגדים
 בגדים ואוסף ענק׳ תכשיטים אוסף לי

נושאת תמיד אני במטוס אירוע. לכל
 חיה אני שלי. לכובעים מיוחדות קופסות

 להיות לי חשוב ניריורק. של בטופ היום
עם רק להסתובב חשוב, אירוע בכל

 אוהבת אני ביותר, המעניינים האנשים
ולהת טוב לאכול גבוהה, רמה על לחיות

שלי.״ הסיגנון זה טוב. לבש
 בניו־ בתיה את שראו הרעות הלשונות

 בעצמה רוכשת תיוק ב ש לספר, ידעו יורק
 ביותר. הנוצצים לאירועים הכרטיסים את

מוז ״אני ואומרת: בתוקף מכחישה היא
!האלה האירועים לכל מנת

 אטוס אני בארץ, מסיבה אארגן ״אם
 ושמפניה קוויאר להביא ללונדון במיוחד

 להשיג אמצעי הוא בשבילי כסף —
לו ששאפתי מה כל והשגתי דברים,

 לאר־ ״כשהגענז ■בתיה: מספרת הברית.
 איום. כספי במצב היינו צות־הברית

 זו הייתי ואני עבודה היתד, לא לבעלי
 ופירסנתי ובטלוויזיה, בדוגמנות שעבדתי,

 לבעלי עזרתי לאט־לאט, כך, שנינו. את
לח שהצלחנו דולר 5000ב־ עסק לפתוח

סוך.
 שבועונים שערי הרבה על ״הופעתי
 פתח בעלי קוסמטיקה. מוצרי ופירסמתי

 !וכשזה ■כשר, בשר למוצרי בית־חרושת
 הודו. למוצרי למיפעל אותו הפך הלך לא

 ממין לבשר רגילים היו לא האמריקאים
 הדרוש, הידע היה לבעלי הלך. והעסק זד,

ב הטמונות האפשרויות את ניצל והוא
 שלו, בית־ד,חרושת את והפך הודו, בשר

 השנים, 18 במשך ומורדות עליות שידע
 באר־ ביותר המפוארים המיפעלים לאחד

צות־הברית.״
 והפכה חייה חלום את הגשימה בתיה

לאותו היום עד בשואה היא עשירה. אשד,


