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 טרופים שהימים מישהו חשש אם ובכן,
 — שבחיים היפים לדברים לב לשים מכדי

 העיסוק אותם. שכחנו לא אנחנו פחד. אל
ש נעימות הלא־כל־כך הפרשות כל בכל
 הזה העולם ואת כולנו, את לאחרונה ליוו

ליבו את לאטום הועיל לא — במייוחד
עינינו. את ובעיקר — ומוחותינו תינו

 אבל אט־אט האביב התגנב כיצד ראינו
 הכל וצבע בסערה הארץ את שטף בטוח,

 לפני עד קטנות שהיו אלו חדשים. בצבעים
ומ והמגפיים, הסוודרים את השילו שנה,

 ונשים נערות לפתע הפכו קטנות ילדות
 זה איד שנרגיש מבלי כימעט מקסימות,

קרה.
 מתכונו החל הזה העולם האות. היה זה

 מלכת- ״תחרות לקראת ומעשית, נפשית,
במיספר. 17ה־ המים״

 בן־עמי, תמי זו הייתה ׳שעברה בשנה
 של בתו מראשון־לציון, 19ה־ בת הנערה

מלכו מופעים של סידרה שלאחר רפד,
המלכה. בכתר הוכתרה הארץ ברחבי תיים

מסח בהצלחה זכתה 1974 מלכת־המים
כ נבחרה שבו שבוע באותו עוד ררת.

 ל- גוטקס חברת על-ידי נחטפה מלכה׳
 של דוגמנית־הבית והפכה וחוף בגדי־ים
ביותר. נאה במשכורת החברה,

קיסינגץ־) נאנס־ געם בן־עמי תמי :1974

 תצוגות־אופנה, במאות מאז הופיעה היא
 ומביני- חשובים אישים קניינים, לפני

ה של פניה הרחב. הקהל לפני וגם עניין,
 הפכו אז, עד בלתי־ידועה שמיתה נערה,
המ מנהל עליה אמר לכל. מוכרים לפתע
 ברז- פינחס החברה, של והפירסום כירות
אר:  בקלות יכולה היתד. בן־עמי ״תמי י

 אותה שרואה והוא, מיס־תבל.״ להיות
 מה יודע ודאי בעבודתה, יום־יום כימעט

אומר. הוא
 היא מ׳, 1.77 לגובה המיתמרת תמי, כי

בינלאומי, בקנה־מידה יפהפייה ללא־ספק

מחו יהודית :1958

דרב־אנקו חיאן :1963
בונה וחית :1973

 מלכות־מים של ארוכה ישורר. אז וסגרה
 לאחר־ וזכו, הזה העולם על-ידי שנבחרו

 או בינלאומית, או אישית בקאריירה מכן,
ש רבות־רבות לה קדמו גם־יחד. שתיהן

 עד אותנו מלווים ודמויותיהן שמותיהן
הנ — מזור־מיזרחי יהודית ובהן היום,
 ונמנית אמריקאי למיליונר כיום שואה

 עליזה ;דל־ביאנקו ויוויאן ;הוג־הסילזן עם
ר;  — בנדיקט בתיה בינדר; זיווה גו

 ונראית אמריקאי למיליונר היא אף הנשואה
 היבחרותה בעת שנראתה כפי כימעט היום

 דוגנד היא אף שהפכה פרי, חני כמלכה;
 בעולם' שם היום לה וקונה נית־צמרת

דוג דווידסקו, אירים ;הבינלאומי האופנה
 :ושחקנית־קולנוע גם־היא, זוהרת מנית
 תמי וכמובן בלנק, רונית הוניגמן; דוקי

שעברה. השנה מלכת בן־עמי,
ה לקראת להזמין גאה הזח העולם

 יפות, שהן היודעות אלו את 17ה־ תחרות
 חברה, מכרה, אחות, להם שיש אלה את או

להש מתאימה שלדעתם סבתא או אמא
מעשה. ולעשות לקום בתחרות, תתף

ל־ מתבקשים מציעיהן' ו/או המועמדות

דוידסקו איריס :1971
ה בין יום מדי 241711 לטלפון התקשר

 אתם למה אז אחרי־הצהריים. 4-5 שעות
1 מחכים

גור ועליזה בינדו זזה בנויקם, בתיה :1959


