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עוו על וויתרה הבימה על שעווויה ה

.בחותם
* ו * * י י י * י ^ ^0* ו ו0י י *0ו ! • ו

אתתגהדוו!

נבחרה הצבאי שירותה בזמן 1ליב״י! נעות
לינ״י, נערת להיות צחור ענת __ _________

הרמטכ״ל ביוזמת שהוקמה ישראל. בטחון למען הקרן

 הפי־ בכול הופיעה היא איתן. 1(.רפול־ רפאל לשעבר
 מכיוון כרזה. ומניפה מחייכת כשהיא זו, לקרן רסומים

רבות. לתשואות זכתה היא לקהל מוכרת היתה שכבר

ם! לי עי ץג  פרוטק־ מאנייקים! *
/ ^ /  הגמדה"! את בחרתם ציונרים! /
 צחור, ענת ירדה בזעם, צורחת כשהיא
 הזדרזה אחריה הבימה. מעל ,7 מספר
 שזכתה ,17 מספר כנעני, שמית לרדת

 הוציאה היא שנייה. כסגנית להיבחר
לקהל. לשון

 עוד־ להתפזר התחיל מהקהל חלק
 לשנת מלכת־היופי שהוכתרה לפני
 כעסו העוזבים הולנדר. שמעונה ,1983

 נערת בחירת־ליבם, נבחרה לא כי על
צחור. ענת ליב־י,

 יופי בתחרויות יש ומתמיד מאז
 מאחורי שמגיבות מאוכזבות נערות

 של שנה 32 מזה אבל בכעס. הקלעים
 לא מלכת־היופי, לבחירת תחרויות

כזאת. פומבית שערוריה התחוללה

 את לעצגן
השופטים

ת4 ספק כל בלי היתה צחור *נ
 אותה שהכיר הקהל, של חביבתו

 לאורך אותה עודדו הם כנערת־ליב״י.
 בטוחה היתה היא התחרות. כל

 ענת הנזעמת. התגובה ומכאן שתיבחר,
 כבר צרורות צרות למארגנים גרמה

 עם החוזה על היא^חתמה מההתחלה.
 לפני שעתיים רק ׳ לאשה עיתון

התחרות.
 להופיע שלא אותה מחייב זה חוזה

 כלשהי, בפרסומת שלמה שנה במשך
 המשתתפות לחברות מאשר חוץ

בתחרות.
 ״ביום המארגנות: אחת מספרת

 טלפון שיחת התקבלה שבת
 לנו שסיפרה ידועה, מעיתונאית

 היא במשטרה. תיק כאילו יש שלנערה
 בדירה וחברה חבר עוד עם התגוררה

 את הטילה הבחור, עם וכשרבה שכורה,
 שלו, והבגדים המצעים על מימיה

 המלוכלכים הבגדים את והכניסה
למקרר.

לסיפור, האמנו שלא היא ״האמת
 היינו באמת אילו אותו. בדקנו לא וגם

 הקהל לכל עוזר היה לא לזה, מאמינים
 מוצאת היתה פשוט היא — הנלהב

מהתחרות״!
 הוא במשטרה״ ״התיק על הסיפור
חסר־בסיס.

 שופטי לידיעת הובא זה סיפור האם
? לנערה והזיק הופץ והאם התחרות,

 ״כבר המארגנות: אחת סיפרה
 — השופטים על״ידי רואיינו כשהן בשבת,
 ששימעונה ברור היה אכדיה, במלון

 לדירוג רק זכתה וענת להיבחר, עומדת
 העלו הקהל צעקות רק .7-6 במקומות

 למקום התחרות, במהלך ממש אותה,
 היו לא עצמם השופטים החמישי.

זה. מקום לה נותנים
 השופטים. את לעצבן גם דאגה ענת

 החברה של האיפור את הורידה היא
 אחרי מייד שיערה את פיזרה המאפרת,

 שמית עם אחד בחדר והסתגרה שסודר,
 1 לבימה כשעלתה .17 מספר כנעני,

 הופעתה על המנחה על־ידי ונשאלה
 בתשדיר־ שהופיעו הנערות כאחת

 לאשכוליות, המפורסם הפירסום
 ־־* ״מה ואמרה: שלה החזה את הבליטה
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