
 בעולם, עויינת עיתונות עם לדבר
 כיום, ישראל של מצבה לאור בפרט
 חניתה. סיפרה המילחמה.״ בזמן
 אם לבד. עשיתי העבודה כל ״את

 כל בראיונות, פאשלות עושה הייתי
 כותבת היתד. הישראלית העיתונות

 דונה בתואר שזכיתי זה על זה. על
עמ את והסברתי עולמית אידיאלת

כו מזה היטב, ישראל של דתה
התעלמו. לם

פרובוקטיב בתגובות ״נתקלתי
 אשה איד לדעת רצו כולם יות,

לר מסוגלת לילדים, אם כמוני,
 עניתי פליטים. של בסיבלם אות
 דברים לראות כואב שבאמת להם

 בתי־ שגם לשכוח אסור אבל כאלה,
ונ פצועים מלאים שלנו החולים

כים.״
 בתואר זכייתה לרגל השבוע

ה בעיירת עולמית, אידיאלר! דונה
 שבאיטליה, דדדסאסא ויגו נופש
במוע גדולה מסיבה חניתה ערכה

 כל ? שם היה לא מי חל-אביבי. דון
ה והאופנה היופי בעולם המי-ומי

 עודד אוברזון, גדעון ישראלית.
 דוגמניות צמרת כל לוי, שוקי גרא,

 מלאה. נוכחות כאן הפגינה ישראל
 יופי הרבה כל-כד נראו לא מזמן

אחת. בכפיפה
 מתנות הביאו הזוהרות החברות

אידיא לאשה מביאים ומה קטנות.
תמ :כמובן ? יפהפיה שהיא לית,

וסבונים. רוקים
חני קיבלה הגדולות המתנות את

 פרווה, מעיל כללו והן באיטליה, תה
במסי הכיבוד ותמרוקים. משקאות

איט בנוסח קטנות, פיצות היה בה
לקי•

תינוק
ם קוני ז

 העיד אבנר, חניתה, של עלה ^
ש אמרתי ״תמיד אשתו: על ■■
 לקח האידיאלית. האשד. את לי יש
 לדונה אותה שעשיתי עד שנה 21 לי

היתה אם כלל-עולמית. אידיאלה
הפגי מנומר, מיני בבגד גוטמן, אלונה הג׳ינג׳ית, היפהפיהנמרה

 מועמדת היתה אלונה התפעלות. מעוררות רגליים זוג נה
במישרד־הביטחון, המשרתת חיילת היא היום .81 היופי מלכת לתואר

באו האידיאליות ובל ־ עולמית איזיאלור ל״דונה בתוה1 היא זונח
חניתה

 לרגל במסיבה מאושרת רוקדת צנטנר, חניתהאידיאלית
 שנערכה עולמית, אידיאלה דונה בתואר זכייתה

 שימלה לבשה חניתה שטיר. ישראלה התערוכה מארגנת לידה, באיטליה.
לברכה. חדלו שלא אורחיה בין הסתובבה ומאופקת, הדורה פרחונית

 הדואגת מרסל, הבוהמית הספריתלביאה
הפ לא הדוגמניות, של לתסרוקתן

בלילות. במספרה לעבוד נהגה מרסל לרקוד. סיקה
 מחולל מתווך־דירות, שטרן, ג׳ורג׳□יגויס

 עדה השחקנית עם קביים בעזרת
ואופנתי. הדוק צבעוני, פסים באוורול הלבושה ספיר,

 חגגה ואשת־עסקיס, אופנאית י י עיתונאית, צנטנר, גית׳ה 'לץ
בינ בתואר זכייתה את ברוב-עם

חשוב. לאומי

ישר את .לייצג שנסעתי, ״לפני
 איש אידיאלה, בדונה באיטליה, אל

 החוץ במישרד ממחלקת־ההסברה
עלי כיצד אותי, להדריך טרח לא

ל מתייחס הייתי ,20 בגיל נבחרת
 אבל יופי. מלכת לתואר כמו זד,

ב זוכה 40ל־ קרוב בגיל כשאשר.
 זה חיים. סיפור כבר זה כזה, תואר

ה מאוחר. בגיל תינוק לקבל כמו
וההצ חניתה, זכתה שבו הזה, תואר
 בזמן.״ בדיוק לנו באו לחה

 של אחיו — זוכר שאינו למי
 עם הסתכסך צנטנר, אילן אבנר,

 סבג, פליצ׳ה התחתון העולם איש
להש ניסה והוא ידידו, פעם שהיה
 הטמין אחד יום רכושו. על תלט

ממול רימון לכיסאו מתחת פליצ׳ה

 הרימון מהתפוצצות כתוצאה כד.
 בנם נילו חייו ברגליו, אילן נפגע
בהלי מקשיים סובל הוא היום ועד
כה.

 התחרות האלה, הנחסים ״מכל
 סוף- לנו הביאו חניתה של והתואר

 הנחסית לשנה כסיום שימחה, סוף
אבנר. אמר לנו,״ שהיתה

 לקראת עברה ויפה, זוהרת חניתה,
 השף אצל קורסים הזאת התחרות

 כיצד אותה שלימד הילטון, של
 קוק- מכינים כיצד שולחן, עורכים

שונים. ומטעמים טייל

 התחרות עניין את לקחה חניתה
לשג הלכה לה, הראויה ברצינות

 השפה את ולמדה האיטלקית רירות
האיטלקית.

ה את בהחלט מצדיקה חניתה
ב עמדה תמיד זכתה. שבו תואר
 שנים שלוש במשך עצמה. רשות
 הפטורות החנויות רשת את ניהלה
 אחת להיות הספיקה בלוד! ממכס

ב והמצליחות היפות הדוגמניות
 והיום בעיתונות־אופנה, עסקה : ענף
ומדרי עצמאי בוטיק מנהלת היא
ה דוגמניות. כה ר ;■ גל ני

 דוגמן את מלטפת דונסקי קארי! הוותיקה הדוגמניתמדנה
 מיכנסייס חליפת לבשה קארין וייכלסון. חנוך הצמרת

 והמושלמת, האלגנטית בהופעתה הוכיחה לבן, גברי כובע ולראשה לבנה
דוגמנות. ששמו הקשה במיקצוע ומעלה משיכמה היא שלמרות־הכל,


