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עלי מלכותי ביקור עורכות רזמים מלבות פ ד ״רבלוך ס

״פיקאדילי־חגיגיתמאורוחת־צהרים
 חג. לבש ״רבלון״, מיפעל־הקוסמטיקה

 1975 מלכת־המים אליו הגיעו בוקר עם
 פלשנר חיה הראשונה הסגנית ועימה חן, שרי הטרייה,

 הנערות לשלוש אמויאל. נורית והמועמדת
וחוויות. סיורים גדוש יום המתין היפהפיות

 מנהל־הייצור גבר, איתן בברכה קידם השלוש את
 במחלקות מודרך לסיור אותן והוביל המיפעל, של

 את עצמן על מנסות כשהן המיפעל, של השונות
 בצהריים חלום. כבתוך וחשות השוגים המוצרים

 המיסעדח ב״פיקאדילי,״ חגיגית לסעודה הוזמנו
 שארכה השעתיים־וחצי ובמשך באשדוד, המפוארת
 את הסועדים שאר היטיבו בהן ואשר הסעודה,

 לילדות כראוי בלבד, מיץ הן שתו — ביין ליבם
יופיין. על השומרות טובות
 קיבלו ונורית חיה ששרי, ולאחר הסיור, כתום

 תלם, זיווה הביקור את סיכמה יקרות״ערך/ מתנות
 נרגשות. במילים ״רבלון״, של הראשית יועצת־היופי

 החברה, משקיעה בלבד במחקר כי סיפרה, היא
 הקוסמטיקה, בתחום כיום בעולם הראשונה שהיא
גדולות חברות של שלם למחזור השווה סכום

 החברה של מחזורה היה השנה בעולם. אחרות
 ח״כ הוא שלה מועצת־המנהלים שיו״ר בישראל,

 יצוא. ללא לירות, מיליון 16 — מודעי יצחק
 בכלל, מלכת״המים ולתחרות בכלל ליופי אשר

 ישבה אילולא כי בתחילה, תלם, זיווה אמרה
 לא קול, כל וספרה התחרות, בשעת בוועדת־הקלפי

 בחירות לערוך ניתן כך כי מאמינה היתה
בישראל. כלשהן

 טייוחדת, בעייה יש לדעתה, מלכת״המים, בבחירת
 הרגיל. מן גבוהה המועמדות מן שהדרישה מאחר

 גוף גם הרגילים, לדברים נוסף מהן, נדרשים
 הדוגמה נכונות. ויציבה הליכה וכן מייוחד־במינו,

 אמויאל, נורית המועמדת היתה לדעתה, הקלאסית,
 — בהחלט נאה וגוף נהדרים פנים בעלת שהיא

 כללית הופעה דרש שהקהל כיוון נבחרה לא אך
 המלכת חן, בשרי שנמצא דבר יותר, בולטת

 חיצונית הופעה בעלת שהיא הנבחרת,
מאד. ובולטת גיזעית

 הדרישות ״השתנו תלם, זיווה אמרה ,״20ה־ ״במאה
הקודמות. למאות בהשוואה הנשי, היופי לגבי

 ייחוד על לשמור וכשיודעים גיל, אין ליופי כיום,
 אפשר מזה. חשוב דבר אין מייוחד, סימון או

 ,16־17 בנות יפהפיות ילדות ברחוב היום לראות
 שהן כיוון ביופיין, מבחינים שאין כימעט אך

 ייחוד. בהן אין טיפות״מים, כשתי לזו זו דומות
 רב, לא זמן לפני עד מקובל שהיה הבובתי, היופי

 ומתאים לקיטש, רק טוב הוא היום. ,הולך׳ לא כבר
 טיפוס להיות הוא העיקר אחרת. לתקופה
 העיקר — מה חשוב לא אלגנטי/ בוהמי, — מייוחד
 שאופייה לשמור חייבת אשה לוותר. ולא הייחוד.

 .30 גיל אחרי גם יישאר המייוחד
 זו ״היא תלם, זיווה טוענת טובה,״ ״יועצת־יופי

 בה, המייוחד את אשה כל אצל להבליט היודעת
 לאלו.״ אלו דומות תהיינה הנשים שכל לכך לגרום ולא
 יועצת״היופי, לדעת היא, ׳75 מלכת־המים חן, שרי

 שתוויה ייתכן ״רבלון׳׳ של למוטו חותכת דוגמה
 באופן אבל — מושלמים אינם בנפרד, החיצוניים,

 מבין מייד הבולט יוצא־דופן, טיפוס היא כללי
 מייד. בו הבחין באולם שהקהל דבר השאר, כל
 עדיף אבל בבקשה. — יפה להיות שרוצה מי

מייוחדת. שתהיה

הצעירות הגברות ביקור
 הנערות אמויאל, נורית והמוענודת פלשנר, חיה הראשונה סגניתה חן, שרי ,1975 שנת
אותן אירחו בה ואשר באשדוד, פיקאדילי במיסעדה שנערכה חגיגית סעודה אורחות היו
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 רבלון, של הראשית ויועצת־היופי מימין) (שלישי גבר איתן המיפעל, של מנהל־הייצור
 לא הסעודה אך ושרי. חיה נורית, לימין): (משמאל השולחן, ליד (במרכז). תלם זיווה
 (בתמונה במיפעל הנערות סיירו שבמהלכו גדוש־אירועים, יוס של שיאו אלא היתה

ממנהל־הייצור. בהסברים וזכו המוצרים את עצמן על ניסו השונות, מחלקותיו על משמאל)


