
— המפסידות !מכן לאחד יטענו ודאי,
 :מועדון בשטח שנמצא הקאזינו, אורחי כל

 ה־ — 7 המזל מספר על הימרו ניס, טיפ
בתחרות. דוקי של מיספר

המת שאר עם התיידדה לא הישראלית
משות שפה עימן מצאה לא היא מודדות:

 דוגמניות ממני, מבוגרות היו ״כולן : פת
 מהן אחת ואף ומלאכותיות, משופשפות

 סיפרה תיכון,״ בית־ספר אפילו סיימה לא
הבלונדית. השמיניסטית

ה הסתדרה לא מהגברים חלק עם גם
 מביך,״ מאוד מקרה לי ״קרה מנצחת:

 לבמה עלה הטקס ״בתום השבוע. סיפרה
ב אותי. מנשק והחל ונחמד, צעיר בחור
 מעלי, אותו דחפתי אינסטינקטיבי, אופן
 שזה לי, התברר מכן לאחר מעד. והוא
בי.״ שבחר השופטים אחד היה

הראש
הסתחרר לא

 ב־ אותנו ראיינו ״כאשר : אחרת רה *1*
בצבא. הייתי אם נשאלתי הבחירה, טק ־53

 המראיין אז התגייסתי. לא שעדיין עניתי
 בשום הוא לי. יש דרגה איזו אותי שאל
ש העובדה עם השלים לא ואופן פנים

 ולא הצבאי השירות בעת מוענקת הדרגה
לפניה.״

נשא וכאשר הלקח. את למדה כך,
 פיש, גיפעלטע לבשל יודעת היא אם לה

 שאין למרות — בחיוב ענתה כבר
בבישול. מושג של שמץ לה

מאוד, יפה אותי קיבל ״הקהל התוצאה:

התחרויות. ימי במשך הזניחה אותם
הלאה? ומה

 בגרות, בחינות לי מחכות כל, ״קודם
או מעסיק די וזה חודשים. ארבעה בעוד
ר גו בגימנסיה השמיניסטית מספרת תי,״
 מזה, חוץ לצבא. מתגייסת אני ״אחר דון.
אצ אם כדוגמנית. לפעם מפעם עובדת אני
ה את לדחות אשתדל בדוגמנות, ליח
משקיעה אינני כי אם שנה, לחצי גיוס

ראשונות תשואות
חמוצה קצת דוקי, של סגניתה :בידה

 מימין, זכייתה. ברגע המלכה, את מקיפות
 ותעודת־זכייה כשפרחיס הבמה, על עדיין

טיפניס. מים בתחרות הדירוג תוצאות למשמע

 את קיבלו סוערות מחיאות־כפייםהתמה תחי
 החלטת בהתפרסם רוקי, של פניה

המוע עשר מתוך העולמית, טיפניס כמיס בה לבחור השופטים
במועדון הבמה, במרכז אירופה. רחבי מכל לתחרות שנאספו מדות

 הסרט חזה כשעל פלאד, קאנה הצרפתית בעיר המפואר טיפניס
 להערצתם נושא הבלונדית הגימנזיסטית שימשה — תל־אביב מים
 העליז לטקס במיוחד הגיעו מהם שרביס האורחים, מאות של

בינלאומי. למאורע הפך הבחירה טקס אירופה. רחבי מכל

 נמשכתי בתחילה בדוגמנות. הרבה כל־כך
ה את שראיתי לאחר אבל הזוהר. לעולם
 אני המקצוע, של הקלעים מאחורי נעשה

פחות.״ נלהבת
האופציות פל

ת חו פתו
חת לא ״אמא ? ההורים אומרים מה ף
 בתחרויות־יופי, חלק שאקח מכך, להבה !

 נם לשכנעה. כדי רבים מאמצים נדרשו
 — תואדים בשלושה שזכיתי לאחר כיום,

 טיפניט ומיס המים, מלכת מיס־טיפניס,
 את לעזוב ממני מבקשת היא — העולמית

 ללימודים.״ זמן יותר ולהקדיש זה
בית״ר בעל האב, נשמע האם, לעומת

 רוצה ״הייתי יותר: אמביציוני לנעלים,
ישראל.״ של מלכת־היופי לראותה
ואי תחרויות, שבעה כבר דוקי אבל

״כבר :יותר להתמודד מתכוננת נה
 יותר שרציתי מה את הישגתי — לי נמאס
 ותשומת־ פירסום לחו״ל, נסיעה — מכל
 1,500ב־ שזכתה המנצחת התוודתה לב,״
ומכ חולצות על הוציאה אותן — פרנק

ב — ביותר עליה האהוב הלבוש נסיים,
 באחד לשנה עבודה ובחוזה לספרד, טיול

קאשיל. באירופה, הגדולים מבתי־האופנה
 — החוזה את לנצל חשק לה שאין אלא
חש על דירת־פאר לה שהובטחה למרות

 50 של שמנה ומשכורת בית־האופנה, בון
 לחתום שלא חושבת ״אני :לשעה דולר
 הא-פצ־ כל החלטתי! לא עוד אבל עליו.

בפני.״ פתוחות יות

 מועדון של הבר ליד — מתחרות ארבע מהן — יפהפיות חמשבבר זוהר
:לשמאל מימין התחרות. טרם נינוחות פלאד, בקאנה טיפניס

 מיס־טיפניס בתחרות. לחזות שסרה הזוהרת, התל־אביבית אשת־החברה לחוביץ, יונה
היפנית. והמתחרה מישראל, לתחרות שבאה הנציגה הונגימן רוקי מינכן. נציגת ההולנדית.

ה ל י ל ע מגפיים במקסי, ה
פשוטה וחולצה 11 ! £״ 1\ 11

 אצילותה במלוא דוקי, נראית ומקסימה,
ההפסקה. בעת בשלווה ממתינה הנהדרת,

 המועדון, ברחבי שמעתי, לפעם ומפעם
 שלומך?׳.״ ,:מד. ,שלום,׳ כמו עבריות מילים

 הראש בינלאומי, בתואר שזכתה למרות
 חזרה השבוע הסתחרר. לא בכלל היפה
ול ולאבא, לאמא הקטנה, לישראל דוקי
 התואר באוניברסיטה. כלכלה הלומד חבר,

כר אותה שמעסיק ומה למגירה, הוכנס
בלימודים, הפער את להדביק איך זה גע,

4■


