
ביותר היפות הנערות

הדנות
הדונמניות

 סיפור היה למלכה בחירתה סיפור
מצחיק:

 מועמדת, ודתה שחני שנה באותה
 יהודית בשם בחורה בטבריה מצאתי
עגלגלה, בלונדינית היתה היא אסולין.

 עגולה שהיתה אסולץ, מזה, חוץ
 בשבוע רצחנית דיאטה עשתה לגמרי,
 קילו חמישה הורידה התחרות, שלפני

פצצה. ונראתה
17 של בהפרש חני, נבחרה 'בסוף

נעוריה אהבת עם התחתנה 16 בגיל
 נסעו והשניים — רוזנברג יגאל —

 ממנו התגרשה מה זמן אחרי ללונדון.
בשיברון־לב.

 לניו־יורק, עברה יותר מאוחר
 עד אותה, שעזב בחור עם רומן ניהלה

 עורן־־דין שוורץ, אלן את שהכירה
איתו. והתחתנה בניו־יורק ידוע יהודי

 הדוגמניות מחמש אחת הפכה היא
 בארצות־הברית. ביותר המבוקשות
 על פעמים עשרות הופיעו תמונותיה

 ועיתוני עיתוני־אופנה של שערים
 הון הרוויחה היא העולם. בכל נשים
שלה. מהמיקצוע כסף

משוורץ. התגרשה אלה ביסים
 השנים. כל איתה בקשר הייתי אני

 יודעת ואני שלה לאמא נאמנה בת היא
 שלה גדול הכי החלום מקום שבאיזשהו

 אבל בו► רצתה שהכי הדבר זה ילד. זה
זה. את הגשימה לא עוד היא

 האחרונה מהממת. פשוט
 שנבחרה בן־עמי, תמי היא זו בסידרה
 נמרה. היא תמי .1974ב־ המים למלכת

משגעת. הליכה לה יש
לה אמרתי תמי, את שראיתי ברגע

 לה היה מלכת־המים!" תהיי ״את —
אקסוטיים פנים ארוך, שחור שיער

 פנים עם בחורה ארם. איש של בתו
 הבימה על עלתה יהודית מאוד. יפות

 בישראל שהתאהבה לקהל וסיפרה
 שיגע זה בקיבוץ. לחיות רוצה ושהיא

_ לגמרי. הקהל את
 צריך מרחוק, בלטה לא פרי חני
 את לקלוט כדי מקרוב, אותה לראות
 התרשם לא והקהל שלה, המהמם היופי
במיוחד. ממנה

 לסגנית נבחרה אסולין בלבד. קולות
לגמרי. כך, אחר ונעלמה ראשונה

מבת באה חני להגשמה. חלום
 כמלצרית היום עד עובדת אמה ים.

תל־אביב. בצפון מבתי״הקפה באחד
 מלאת רגש. מלאת בחורה היתה חני

 מעולם היא צנועה. ומאוד טמפרמנט
 קול גם לה היה הליידי. את שיחקה לא

במיוחד. עבה

וחטוב. ארוך וגוף מהממים
 חשבתי התחרות לפני ימים ארבעה

 הופיעה תמי התקפת־לב. מקבלת שאני
 קצר הסתפרה היא — חשכו ועיני
 אבל הארוך. השיער כל את גזרה קצר.

 היא כלום. שינה לא שזה הסתבר
 פשוט היתה היא קולות. ברוב נבחרה

מהממת.
באה מגוטקס, גוטליב יהודית

 גזרה תמי .1974 למלכת״המים ההכתרה ברגעברעמי תמי
 לפני ימים ארבעה הארוכות שערותיה את

מהממת. היתה פשוט, היא, נבחרה. זאת למרות אבל הסופית, התחרות

 בהלם היתה דמיר רית סלץ
 .1969ב־ למלכת־המים /*כשנבחרה

 ימים שנה, באותה כזה: היה הסיפור
 כי לי הסתבר התחרות, לפני ספורים

 ושאני 13 בת רק היא המועמדות אחת
 הילדה החוצה. אותה להוציא צריכה
 דווידסקו איריס היתה שהוצאה הקטנה

 צריכה הייתי ).11.7.84 הזה (העולם
 שתעלה אחרת בחורה יום, תוך למצוא

 בטירוף, להסתובב התחלתי הבימה. על
 לאה אצל דמיר שרית את שמצאתי עד

פלטשר.
 היא מושלם. משגע► גוף לה היה

 אז, מאוד חשוב היה וזה גבוהה, היתה
 אלא ביותר. רגילות פנים לה היו אבל
 נראתה היא אותה, שאיפרתי ברגע מה?

נהדר.

עולמית
הוואי.

למע בן־עמי, תמי
 ב־ בבגדי-ים לה:

בלונדון. בכלבו משמאל:

 לקבוצת בה בחרתי בקיצור, '
 צריכה הייתי ואז הסופיות המועמדות

 בן־גד, לסמי הבנות כל את לקחת
 שרית תמונות. להן לעשות כדי הצלם,
 שהיא החלטית, מאוד בצורה לי אמרה
 נוסעת לא היא אבל מצטערת, נורא

 ששמעה אמרה היא להצטלם.
 לה סיפרו מזה וחוץ מכורה שהתחרות
 של תמונות לוקח הזה שהעולם

 עליהן ומלביש ערומות בחורות
 שישימו רוצה לא והיא אחרים פרצופים

 בחורה של גוף על שלה הפנים את
ערומה.
 אותה, לשכנע שעה חצי לי לקח

 היה דבר, כזה עושה היה עיתון שאם
 לבסוף פיצויים. הון־תועפות משלם
לצלם. בכוח אותה לגרור צריכה הייתי

 גדלה שרית נורמלית. נשארה
 המישפחה פולנית. במישפחה בעכו,

 אנשים היו והם בשכונת־עוני גרה
 בשביל היתה תל־אביב פשוטים. מאוד
 פאריס. כמו חלומות, של עיר שרית

ההורים. של טובה ילדה היתה היא
 נבחרה היא התלאות, כל אחרי בסוף,

 כל עליה התנפלו מייד למלכת־המים.
 אומנם היא הגדולה. העיר של הזאבים

 נשארה אבל בהתחלה, קצת הסתחררה
נורמלית.

 להופיע התחילה לאט לאט
 מאוד דוגמנית והפכה בתצוגוודאופנה

 הדרך אורך לכל ומצליחה. מבוקשת
 לא היא צנועה. בחורה נשארה היא

התקלקלה.
 אל־על, דייל עם התחתנה היא
 חיי־ לה ויש ילדים שני להם נולדו

נהדרים. מישפחה
 של כבימאית גם משמשת היא היום
יפה. ומרוויחה אופנה תצוגות

 הגיעה ואז רצחנית. דיאטה
 פרי חני נבחרה הזאת בשנה .1970 שנת

 עוצרי- פנים היו לחני למלכת־המים.
 בתחרויות היתה לא מעולם נשימה.
 לה יש אבל כאלה. פנים עם בחורה
 קצרות, רגליים לה יש — אחד חיסרון
 גופה. של העליון לחלק יחסי באופן

 מושלם הכי הדבר היא חני מזה, חוץ
אי־פעם. שהיה

 דוגמנית כשהיתה אותה גיליתי
בהילטון. לתיסרוקות
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