
השנה.. 20 בת חיפה איזור מלכת נס, אורה ;!ועמדת
 כשהוכתרה הכרה, בעל יהודי צווח יוסל׳ה?״ ״איפה

 עולם. למיס לפנות לו הציע מישהו ירושליים. מלכת
 עבר: מכל פרחו הכנף אמרות

פיניש.״ בלי מוצר ״זה
 אשתי.״ את להעריך יודע אני עכשיו שבאתי. ״טוב
 הפרוטות?״ מצעד או יופי מלכות מצעד זה? ״מה

 מנתנייה. מלר דבורה בשם אחת כונתה ,״62 ״בידור
 מנוקבות הבמה מאחורי לבסיסן חזרו השש־עשרה

 אותר, טבל בחוץ, הראשונה. האש טבילת אחרי כדורים,
האמפי גדר את לעבור שניסה רב, קהל במיים שעה

תיאטרון.
ברזרבה. מיים צינורות היו

★ ★ ★
העודס? מלכת

ת י ד ו ה א י ה ל ש ע  בחוץ־לארץ,״ בושות ת
 רשות לה יש והיפה. הצעירה האם הבטיחה

הכשרתה את קיבלה יהודית ני זאת. לומר מלאה

■שואל של היופי מלכת הפכה שנים,

המים! פני
ב המיים כמלכת כשסיירה עוד החברתית

אירופה.
ב כבוד אורחת היתר, 14ה־ בת המלכה

 פאריס, ברומא, קוקטייל מסיבות עשרות
 באה, לכולן וקונסטאנטינופול, אתונה ווינה,

ל הכבוד אפילו לה היה וניצחה. ניראתה
 של הצעירות בזרועותיו דקות שתי הימצא
ב בולון באולפני המחייך, דילון אליין

 חוזה לה הציע ז״ל פיליפ ג׳ראר פאריס.
שמן.

־'הו הצליח האורות עיר עיריית ראש
 ב־ כשניפגשו הבא, המשפט את ציא

שלו: קאבינט
 אולם יוונית, יפהפיה כמו נראית ״את
תנ״כיות.״ הן עינייך

 ממעצורים, כלל סובלים אינם האיטלקים
 עד יפה פעלו המכוניות מעצורי אולם

אז טיילה יהודית כאשר ברומא, להפליא

 היא ״האמת השופטים. נגד חמורות נות
 מתל־אביב, זר, השופטים, אחד אותי. שרימו
 לא ישראל. נערת תואר אישית לי הבטיח
 מלכת סגנית שאהיה ידעתי לו ניגשת הייתי
 אוב־ איך שלי? התלמידים יגידו מה חיפה.
 המורה־הח־י־ עכשיו?״ בפרצוף להם להביט

תו אסיר היד. הקהל זעם. מלאת היתה לת
 לצחוק נוח אובייקט היתד, היא לה. דה

בריא.
★ ★ ★

מרחדק מעריצים
 את אהדו הרחוקים הספסלים ושכי

ה הרגליים, הגובה, גיל. זוהרה להעלמה 1
 מספר את סופית כשסילקו השחור. שיער

 — מלבדה תמהו — המועמדות משורת 12
 ב־ האוויר את שמילאו הרחוקים מעריציה

ו962 היופי מלכתשתים־עשרה.״ ״שתיים־עשרר״ צריחות־פרא:
 מספר סביבו ללקט הצליח תורג׳מן מרקו

 היא גיל שזוהרה להם ולהשמיע אזרחים
מאוד. נחמדה בחורה

 בת זוהרה ארזה הקטן ההלבשה בחדר
 הנשף שמלת את בולגריה, ילידת ,18ה־

 בלתי־ לפס הצרות שפתיה את הידקה שלה,
 קשית שהחיים לעצמה וציינה כמעט, נראה

 להיות רוצה היא בצבא השרות אחרי הם.
אולי. שפות. תלמד דוגמנית,

 — ישראל נערת — נאמן נורית רק
ה ירוקת החיפאית הזבנית מרוצה. היתה

 את מאמצת כשהיא שוטפת דיברה עיניים
לחזה: המלוכה שרביט

 לראש לי הכניסו כמוני. מכוערת ״סתם
 מאמינה. לא פשוט אני יפה. שאני פתאום
 צריכה אני איך מושג כל לי אין בכלל,

 תפקיד זה ישראל. נערת בתור להתנהג
שמת אומרים אבל לדעתי, מאוד חשוב
 את אאכזב שלא מקווה אני לזה. רגלים

המדינה.״
★ ★ ★

נש מאושרת, אבל סחוטה מזרחי, יהודית
 מאד הצעירה אמה מזרחי, הגברת על ענת

 הרצינית היחידה המתחרה — מאד והיפה
 אוויח, מלון מנהל ,לחיטה טדי שלה. ביותר
 רוצה אני הסבתא? ״איפה אליהן: ניגש

אותה!״ גם להכיר

ה111יל81ה| ח ״ י ח ן ך ד מ  — נאמן נורית לשמאל: מימין כוללת, המנצחת, ה
1/ ש  טל היופי מלכת — מזרחי יהודית ישראל, נערת ** *•••• ••*!• י* י** !

היופי. מלכת סעית — פורת ואילנה הזה, העולם של הראשונה המיים מלכת — 62 ישראל

מאז. הרבה בגרה היא העיר. ברחובות
 צרפתית, באנגלית, שולטת היא עכשיו
 על עתידה את ראתה היא פעם ספרדית.

 אומרת. היא לא,״ — ״היום הקולנוע. מסך
עבו למצוא רוצה היתה היא ״השתניתי.״

 השגורית השפות כראוי ינוצלו בה דה,
 יוניברס. למיס תבחר כן אם אלא בפיה,

 1962 שבשנת לי, אמרה עתידות ״מגדת
 חולמת העולם,״ למלכת ישראלית תבחר

לה. מותר מזרחי. יהודית
★ ★ ★

אכזבות שש־עשרה
 מהאמס׳־ יצאו חצות. אחרי אחת ף״

 אכזב־ת. מטעני עשרה שש תיאטרון ״2
 מיניאטורה צדק. אי של מזוודות — כולן

 מקי־ להיות ניסתה — 155 — לב חיה —
 לא ״בכלל שהצליחה: לה נידמה רית.

 שאיו ידעתי המועמדות. את להגיש רציתי
 במיוחד. יפה לא בכלל ושאני סיכויים לי

 עשיתי חברים. מיני כל עלי המליצו אבל
 ירושלים מלכת סגנית וניגשתי. טובה להם

 תל־אביבית שאני בייחוד לא? משהו, גם זה
אופינית.״

 שריחפה גורי שושנה הנרדמת היפהפיה
 לפקוח העזה עצומות בעיניים המסלול על

ש העוול על להתריע ״צריך בחוץ: אותן
 שנייה שנה סטודנטית נאמה כאן,״ נעשה

 ״פרוטקצייה, תל־אביב, של באוניברסיטה
 על מדברת לא אני גיליתי. — ושוחד
 הגיע לא שמסביבי; האחרות אבל עצמי.

תואר?״ להן
 וספרות מקרא ללמד המתעתדת שושנה,

ה קאריירת את בשאט־נפש זנחה בתיכון,
אינטליגנטי. לא זה יופי.
תלו־ היו דרור, יפה מחיפה, 92־55־92ל־


