
 נוהגים התחרות, תום עם מייד
 אין הפעם הנבחרות. חמש את לצלם

 לא כלל ענת כזאת. תמונה למארגנים
 הגדילה היא לצילומים. הופיעה
לאשה: לשבועון כשבישרה לעשות,

 כזה תואר אותי נסיכת״יופי, לא ״אני
 לנסוע מוכנה לא אני מעניין, לא

 אני הפיליפינים, כמו נידח למקום
 מוותרת אני מלכה! רק להיות מוכנה

 4000ה־ ואת הנסיעה, ועל המתנות על ־~
 לקרן תורמת אני — שקיבלתי שקלים
ליב־י!״

 ילידת ,21 בת יפהפיה בחורה ענת,
 במגמה לימודיה את סיימה באר־שבע,

 מקיף בתיכון ריאלית־פיסיקלית
 תעודת־בגרות ושהשיגה בבאר־שבע,

 הוא אביה .8.6 הוא הממוצע כשהציון
ענת של מתגובתה סניף־בנק. מנהל

 שבעת העובדה הוא העצמי, ביטחונה
ליב׳׳י. כנערת נבחרה שירותה

 הגוקה
בפדוביגציה

 עתידה על שהתראיינה ^
 ״כדי ענת: סיפרה כדוגמנית,

 הנכון במקום להיות צריך להצליח,
 היא בחיים שלי השאיפה הנכון. ובזמן

 ולא שבחרתי, בשטח להתקדם
בשוליים. להישאר

 והרגשתי בבאר־שבע ״גדלתי
 הצבא את ניצלתי בפרובינציה. חנוקה

תל־אביב. לאיזור להגיע כדי
 הזמן כל אני נפשי. שקט לי ״אין
 כמה לעשות ורוצה מבפנים גועשת
 שאני החושבים אנשים יש שיותר.

ביטחון לי יש כי ושחצנית, גאותנית

| מ ך \  לה שיש שהמלכה, טוענת, פלטשר לאה ^ ד
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התואר. מאוד חשוב היה לה הגובה חשוב לא לענת באמת!

 יש בניצחונה. בטוחה היתה שהיא ברור,
רב. עצמי ביטחון לה

 שמקבלת שהמכונית ״הרגשתי
 טיפוס אני שלי. היא מלכת־היופי

ראשון!״ מקום על שהולך
 לפני מהצבא השתחררה היא

את שחיזקו הדברים אחד כחודשיים.

חכמה. שאני לזה מודעת ואני רב עצמי
 אני דוגמנית, אף מעריצה לא ״אני
 מתבטא וזה עצמי, את ומעריצה אוהבת

רוצה. שאני מה רק עושה שאני בכך
 זה בעיה. זה אצלי ״הגובה

 כי חושבת לא אני שלי. עקב־אכילס
לכן מסלול, בדוגמנות להצליח אוכל

□1111 □ ¥  מתחילה, דוגמנית היא 21 בת ענת |
11  בערב רב. עצמי ביטחון בעלת 1111111/

להריע פסק שלא הקהל, חביבת היתה היא התחרות

 כמלכת־היופי. נבחרה כשלא בצעקות־מחאה ופרץ לה
 שתיבחר בטוחה היתה והיא מאוד אותה עודד הקהל

הבימה. את עזבה נבחרה וכשלא היופי כמלכת

ן1ך1ך1:1 י □11 יחסית. נמוכות נערות נבחרו השנה לראשונה ך
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גובהן. לפי היה התחרות בעת הבימה על הופעתן סדר צחור. ענת 7

 להופיע גם מוכנה אני לצילום. אפנה
 המיקצוע אם וחזיות, תחתונים בצילומי

זאת. דורש
 עירום. לצילומי מתנגדת לא ״אני
 תלוי והכל ליברלי, מאוד בבית גדלתי

 ממני ביקשו אילו האישית. בבחירתי
 הייתי כלשהי, למטרה להסתפר
 לי משלמים היו כמה תלוי מסכימה,

סכסית." אני עירומה, כשאני זה. עבור
 מה הזה העולם על־ידי כשנשאלה

 הגיבה עליה, שהופצו בשמועות האמת
 נכון זה אידיוטי. סיפור ״זהו בבוז.

 בדירה ובחורה בחור עם שגרתי
 לפני וחצי, כשנה לפני משותפת
 עם שרבתי ונכון חברי, את שהכרתי
שטויות!" זה — השאר כל הבחורה,
 פלטשר, לאה של בטענה האמת ומה

 161 הוא מלכת־היופי של שגובהה
 מה לי חשוב ״מה ענת: אומרת ס״מי

 המיספרים שאת היא העובדה הגובה?
 בסדר הגובה, לפי חילקו למתמודדות

 ביותר, הנמוכה היתה 1 מס׳ — עולה
 אחת גבוהות היו אחריה הבאות וכל

 כלומר ,7 מס׳ הייתי אני מהשנייה.
 שהיתה שנבחרה, מזאות יותר גבוהה
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