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 של הבוחנות מיניו מולהשעון גד1 מירוץ
 הישראלי צלם־האופנה

 בתחרות המועמדות מנהלות במראה, נשקפות שפניו בן־גד, סמי
נגד מירוץ מלכת־האיפור, תואר על גס שהתמודדו מלכת־המים,

 באיפור־ פניהן את לאפר עליהן היה דקות 15 תוך מחוגי־השעון.
 אאוט־דור חברת להן שהעניקה האיפור תכשירי בעזרת מלא, בוקר
 מהמיתחרות מי לקבוע השופטים על היה השעה רבע בתום גירל.

לרשותה. שעמדו והזמן מהאמצעים המקסימום את להפיק הצליחה

פר אורלי גו
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 גימנזיסטיות המיתחרות, רוב גירל. אאוט־דור של איפור־העיניים בתכשירי עיניה את
מלכת־המים. בבחירת ההשתתפות במהלך באיפור הראשון ניסיונן את רכשו וחיילות,

 בתל״אביב, גירל״ ״אאוטדור חברת של שבאולמי־התצוגה הגדול בחדר־המראות
 עיניהן, ריסי בצביעת בקדחתנות עסקו שלפניהן, המראות אל נערות 13 נצמדו

עור־פניהן. על שונים בגוונים צבעי-איפור ובהחלקת שפתותיהם על שפתונים במריחת
 בגיל לנערות למדי מסובן שהוא מיבצע להשלים עליהן היה שעה רבע תוך
 איפור- לפניהן להעניק :בתכשירי״היופי והשימוש האיפור ברזי מנוסות שאינן העשרה,

גריל״. ״אאוטדור חברת לרשותן שהעמידה והיופי תכשירי״האיפור בסיוע מושלם בוקר
 מיבצע על החברה מנהלי הכריזו ,1976 מלכת־המים בחירת אירועי במיסגרת

 נוסף תואר הענקת על הודיעו הם טיפוח־החן *!ודעת את לעודד במטרה נוסף.
 :קוסם פרס הובטח המיועדת לזוכה מלכת־האיפור. : התחרות במיסגרת למתמודדות

 גירל״ ״אאוטדור חברת אורחת הישראלית המלכה תחיה שם ללונדון, חינם טיסה
 לנשים גם מוגבל זמן שהוא — שעה רבע תוך כי קבע התחרות תקנון הבריטית.

 שיועמדו התכשירים בעזרת להתאפר בתחרות מועמדת כל על — באיפור מנוסות
ותכשיר. תכשיר בכל הולם שימוש תוך נכונה, בצורה לרשותה

 האיפור רזי אל התוודעו רובן שכן מפרך. ניסיון זה היה המתמודדות רוב עבור
 כשדיילות- מלכת־המים, אירועי במיסגרת המוקדמות התחרויות מהלך כדי תוך

 אותן הדריכו המיבצע, שלבי בכל אותן ליוו אשר גירל״, ״אאוטדור חברת של היופי
תחרות. של סיבוב כל לפני ידיהן במו אותן ואיפרו להתאפר

 להוכיח המתחרות על היה מלכת״המים, בחירת נשף לפני ספורים ימים עתה,
 להפסיק עליהן היה בדיוק דקות 15 בתום טיפוח־החן. אמנות סודות את למדו כי

 טיב לפי מהן אחת לכל נקודות העניק פניהן, את בחן חבר־שופטים האיפור. את
 בחירת ערב עד בסוד נשאר מלכת־האיפור בתואר הזוכה של שמה אולם האיפור.

 בתואר זכתה מהן מן לנערות נמסר מלכת־המים, שנבחרה אחרי רק מלכת־המים.
 לכן שקודם מנווה״מגן, גרפיקאית ,17ה״ בת גופר אורלי זו היתה מלכת־האיפור.

הכינרת. נסיכת בתואר בטבריה, שנערך הבחירה בטקס זכתה כבר
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 את וקבעו המועמדות את שבחנו השופטים הם אלה
הנזאר־ :לשמאל מימין מלכת־זזאיפור. בתואר הזוכה

ץ׳; ישראל האדריכל בן־גד;  התכשיטאית גודובי
ארזי. שוש גירל, אאוט־דור התמרוקים חברת של הראשית ויועצתץזיופי

הוכ מנווה־מגן, 17וד בת גופר אורלי מלכודהאיפור,ההכתרה טכס
 גם לה נודע שם מלכת־המים, בחירת במעמד תרה

 נציגי גירל. אאוט־דור חברת מטעם ואירוח ללונדון חינם בטיסה זכייתה על לראשונה
פרסים. לאורלי מעניקים החברה, מהנהלת קליידר ויצחק ארזי שוש יועצת־היופי החברה,


