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ההנתוה

 אולם התמלא ש;ה, מדי כמו *שוב,
 חובבי־טבע, בקהל בירושלים כנייני־האומה |

 של מלכת־היופי בתחרות לחזות שבאו
ישראל.

 בהם האחרון עד תפוסים היו המושבים
 על־ נחסמו המעברים אלגנטית, באוכלוסיה

 שערפל טיפש־עשרה ובנות חיילים ידי
בעליהן. התאבך דחוס ספריי

 התפאורה, נהדר. היה הבמה על המראה
 זיזנגוף פיקוד להקת גם מתכוזנת. אני

 זאת הרמקולים, שלה. בפנטומימה הקסימה
עבדו. לא אומרת,
 ותזמורת טולידאנו אבי כמו בידור נמרי

 הרקע את הכינו פיאמנטה של הברנשים
 ואבויה, אויה אבל, — הגדולה להצגה

גדולה. הצגה כל היתד, לא
זעירה. קטנה. הצגה בקושי היתה

 מלכת- בתחרות נראתה שלא שנים זה
 רוב מתחרות. של נמוכה כה רמה היופי

 מלכת־היופי לתחרות התאימו המועמדות
חשוב. לא ש־טוב, כמו

- השופטות

 לחיילת ההכתרה סרט את טונד קולק, טדי ירושלים, עיריית ראש
.1970 לשנת ישראל של היופי נמלכת שנבחרה צפורין, מושית

בארה״ב. ישראל את שתייצג כמי השופטים על־ידי הועדפה לביא, לעירית הדומה מושית,

משיב ראשון מרגע שבלטה יחידה ך*
 הסגנית היתר, משמע, תרתי ומעלה, ד, ן !

 גובהה. בגלל רק לא לביא. עירית הראשונה
 ביותר המרשימה הדמות היתה פשוט היא
הבמה. על

הקרי בקהל ריחפו מהתחלה כבר ואכן
 הוסיף עירית. של מיספרה — 19 ,19 אות

 על בקהל שנפוץ הסיפור גם ליחודה
בפלייבוי. שהתפרסם חשוף הכמעט צילומה
 תמיד לא לפלייבוי שטוב שמה אלא

השתומ קריאות מלכת־היופי. לתחרות טוב
 בקהל חלפו התלחשויות של ורחש מות

 מושית של בחירתה על הוכרז כאשר
צפורין.

רגיל. יופי בעלת אך — יפה היא מושית

■ ד רו ו ■ו

משמאל שלישית עיוית - בבגדי־ים לתואר המועמדות

 חופי לאורך שבת כל כמותה מאות לראות ניתן
השחייה. כות

 מה זמן כבר עירית קיבלה תיבחר, שלא הרמז את
 הנשים לעניינים: מקורבת חברה לה בישרה בהפסקה
 נגדך. יצביעו שופטים
 בפלייבוי. הצילום בגלל
 ״לא עירית. נאנחה ממני,״ רוצים הם ״מה

אותי.״ מצלמים מי ביל

 כמלכה, נבחרה לא היא לה. עזר לא ה ץ
ראשונה. סגנית (

 בצלאל הנודע הצייר ביניהם שופטים, ארבעה אומנם
ניצחו. בחבורה הנשים אך בחירוף־נפש, בעדה

 השבועון עורכת התנגדו עירית של לבחירת
 ראש ואשת אבן, סוד שר־החוץ אשת נופך־מוזס,

 על כלל ידעה לא שבמיקרה — פלד חיה גן
יותר. לה נראית מושית כי החליטה סתם אלא

 מקורבים לדברי אבן, סוזי של התנגדותה
 ממושכים סיורים עורכת שמלכת־היופי מכך נבעה
 יכול אינו הישראלי ומשרד־החוץ המגבית, למען
 בפל׳ לכן קודם שהופיעה חתיכה תייצג ישראל שאת

לאי גבול,
 ד,ש! שבחלקו בעובדה להתנחם אלא נותר לא לעירית

ו ייערך אשר נערתיישראל, בחירת בנשף — אירוע


