
צדדיים שיקולים לפי היופי מלכת את
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כש או מיוחד, שכל דרוש במגבית הרצות
מלכת־ של היופי על מוותרים ולכן מן,

זה. לטובת היופי
מטו שכל מתברר באמריקה, שם, אבל
 שלושה אותם את להקריא יכולה מטמת

 על לה שניתנים מודפסים, נאומים ארבעה
 פעם עשרים כשמרצים בעיקר הבונדס. ידי

הנאומים. אותם את ביום
ב הוא מהן. מתלהב לא כמובן הקהל

ש הבחורה פה, בעל אותם יודע כבר וודאי
 ופחות שלה הכישרון בשביל יותר נבחרה
שם, להתבלט מצליחה לא היופי, בשביל
 ישראל של הכשלונות כל נובעים ומכאן
זה. בשטח
 יבחרו ולא השיטה, את ישנו שלא עד

 סיכויים לנו אין היופי. לפי היופי מלכת את
 ולפרסם הבינלאומיים. היופי בתחרויות לנצח

הישראלי. היופי את בחוץ־לארץ
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חשוב ?א כאגגדית הציון
ש העובדה היא מצערת כאמת כל ^

ת ו ר ע נ ב ביופיין הידועות הישראליות, ה
 בכתר אחת פעם אף זכו לא עוד כולו, עולם

הבינלאומית. בתחרות המלכה
מישנה. בתוארי זכו היותר לכל
 להחליט חבר־ד,שופטים ועל לאשה על לכן

 כדוגמת בנערה שיבחרו או ולתמיד פעם
 האינטליגנציה הכשרון, לפי אמריקה, מיס

 הנאה הנערה את שיבחרו או והיופי
באמת.
 המבוססת אמיתית, תחרות תיערך באם

 יפהפיות עשרות תופענה בלבד, היופי על
מ בתחרויות להשתתף מעולם העיזו שלא
״אינטלי מספיק לא שהן חששו שהן שום

גנטיות׳׳.
 זה תופשים לא כנראה, שהשופטים, מה

ו מידות־גוף יפה, עמידה נכונה, שהליכה
 של מוצאה ולא הקובעים הדברים הם פנים

 והציון שסיימה הכיתות מספר או נערה
באנגלית. לה שהיה

^ ן ן * ן  בחרו לא למה שץ בצלאל הצייר כשנשאל י
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 חסרת פשום ״היא אמר ביופיה, בלמה שהיא העובדה למרות היופי,
למה — כך אם כסף.׳׳ שתעשה מיצגת בחורה צריכים אנחנו והשנה

פיז תחרות לזה קוראים  רבים, מומחים של דבריהם לפי דרור, סמדר יו
 יופי. בתחרות אי־פעס שהשתתפה ביותר היפות הרגליים בעלת היא

 התורמות לחברות פרסומת על המבוסס עסק, זה היופי מלכת בחירת
כלשהי. לפרסומת שנה במשך העתון לרשות לעמוד מתחייבת המלכה מוצרים.

השופ פסקוהשבח!״ .איו
ופסלו, טים,

 סמדר היא בן־דלק, ז׳קלין את יפיה, למרות
תופרת. ואם באליאנס, פועל של בתו דרור,
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