
 טובה ילדה אוהד. מסינגר, רינה להיקרא ■יסד.
לבבית, פתוחה, אבא־אמא, של הילדה :עון,

 אבריה. רמ״ח בכל ישראלית ,
 חזרה לא כולה, התבל של היופי למלכת כיאה ך

 לוותה הביתה השיבה ובהצנע. בשקט ארצה
ובצילצוליס. ט

 חוזה על חתמה כאשר היסטוריה עשתה ינה
 לעזור התחייבה בז לון, התמרוקים חברת עם די
ה מתוצרת קוסמטיים מוצרים של המכירות ום
 יוש־ בפרוייקט בפיתוחם. ובהשתתפות בייעוץ ;,

 מאותו לרינה יישאר כמה ישראליות. לירות מילית
 קופילביץ׳, שי ואילו לגלות מסרבת היא זאת ? ת
 עם קבל החוזה על אותה שהחתים החברה, ל

כבודה.״ הוא ״רצונה אמר: ונאים,

 פשוטה ״בחודה
מטיבעון״

 בלתי- לילה אותו מאז מור רינה על עכר ה
 הכבד הכתר היפה ראשה על הונח שבו נשכח

 מים של טובות אבנים המשובץ השרביט ניתן ו.
 החיילת של במוחה התרוצצו מחשבות אילו ?

שול ועל נפגשה מי עם מהצבא, זזדעתה ותחררה
 שהלכה הצעירה סעדה מדינות ראשי אילו של
 י מהצבא חופש ביום לזכות כדי היופי מלכת רות

שות ר י כו די ה ה רינ : ל ר ו  מ
 של האחרונים הרגעים את בחיים אשכח לא ,אני
 המוע־ חמש בין הבמה׳ על עמדתי תבל. מיס ות

 רבי- סגנית אני ,אז לעצמי: ואמרתי הסופיות, ז
 סג־ ,אני לעצמי אמרתי ואז גדול.׳ כבוד וזה

 כבוד.׳ זה וגם לפני, לוי חווה כמו שלישית
 אבל מאושרת. והייתי שנייה, סגנית שאני הבנתי

 אמרו ופיתאום הבמה על עמדנו ואני ונצואלה ;ים
 אתי. מה הבנתי לא שנייה, ואני ראשונה א

 שליוותה גיבעון רחל את וזיהיתי למעלה כלתי
 ואו- קופצת כשהיא האנשים. אלפי בין לתחרות י

 מד, קורהו ,מה שחשבתי: נזכרת אני בראשה.
בכללו׳ פה עושה

 לי שקרה ממה דבר שום זוכרת לא אני מאז
 את זוכרת אני תמונות. לשלוש פרט שעות, 24 ך
 אליו, הגעתי איך יודעת ולא כסא על יושבת י

 איך זוכרת ולא בוכה במלון, בחדר שאני זוכרת
 סדב* שאני זוכרת ואני הזו, הענקית לסוויטה תי

 ידעו הורי בוכים. והם ובוכה הורי עם בטלפון
 הת- האלה בעמק הקליטה מתחנת מ״שהו •תי.

הסו המועמדות חמש בין שהייתי ברגע אליהם ׳
ב שזכיתי ישיר בשידור בטלפון שמעו והם [,
הנכסף. *

 יופי. מלכת להיות חונכתי לא אני אגיד, ״מה
הו שגולדה שמרגע בתורה האחרונה בישנה תי

 שעברו בחורות פגשתי יופי, מלכת להיות אותה י
 פישוטה בחורה אני תחרויות־יופי. 15 חייהן ־

 הזה. העסק לכל במיקרה לגמרי שנקלעה כעץ,
מאד מהר הבנתי הראשונה ההתרגשות ,אחרי

 שנוח 21 ב־ ביותר הגדול ברגע מור רינהחבר גיס
 של כמלכת־היופי מוכתרת הקצרים. חייה

חדשים. חיים רינה עבור החלו רגע מאותו בהונג־קונג. כולה התבל

 אוניברסיטת של שנים 10 הזו השנה במשך עשתה לדבריה,
 שהביאה החוצלארציים הגינונים למרות כי טוענת היא החיים.
מטבעון. רינה אותה נשארה עדיין מלכותה, משנות איחה

 לעסק. הפכתי בחלקי, שנפל מהכבוד שחוץ
 רופא, ורוצה חולה אני שאם אומרת זאת

 ולא לה שנוח מתי אותו לי תביא החברה
כסף. להפסיד לא כדי לו, זקוקה שאני מתי

 שחשוב ״מה
בחיים״

 יעלה לא העסק שכל כדי דעתי,
/  עם עצמך עם להסתדר וכדי לראש ) ,
מיו אופי צריך מסביב, הזה הטרראם פל

מאח־ השנה במשך שיבינו. !רוצה אני חד.

 עד לבד. אחד רגע אפילו הייתי לא רונה
 לא הם לחו״ל, הורי את הבאתי שלא

מדברת. אני מה על הבינו
 ול- לאמריקה חשבוני על הגיעו פשהם

 בטכס נוכחים להיות פדי סנטו-דומינגו,
 אורחיה היו הם ׳,77 תבל מיס בחירת

 שר־התיירוס סנטו־דומינגו. של הרישמיים
 אותם ואירח טרונקינו ׳מיפלס פדרו פיטר

שע ׳לסנטדדומינגו הגיעו הורי ־אישית.
 הרגילה, הפמלייד, חיכתה לי אחרי. תיים

 שני צמוד, נהג 'אדומה, מרצדס ומכונית
חמי ומאחורי ,לפני, מכונית שומרי־ראש,

מהמכוניות אחת בכל !שומרי־ראש שה

 שעוצרים1 סירנות עם אופנועים ישני פלוס
 מסיבגר רינה שאני ומכיוון התנועה. את

 למקום, ,ממקום נוסעת ,אני וכך תבל, מיס
 הורי. את לקבל הפמלי״ד. יכל אתי ■נסעה

 קיבלו הם שוק איזה להסביר צריו לא ־נו,
־במו־עיניהם. זה כל את כשראו

 גדולה. אחת הצגה היתד, הזו השנה כל
 שהתחשק ־מד, ובוחרת לחנות נכנסת הייתי

 שאני !מד, שאקח לפני התחננו !ממש לי.
 יכול שהוא זד, על הולם לא מי רוצה.
 מבלי ענקי !מפל-בו רוצה שהוא געי, לקחת

 בית צריכה אני פרוטה? לשלם שיצטרד
)30 בעמוד (המשך

;ן הפנטוגיגא׳ עם
האור ממאות אחד היה מולנו סמי זאת. עושים איך יודעת אינה
מור. רינה לכבוד שנערכה במסיבה המועדון את שגדשו חים

 הישראלית האופנאית של תיכנונה פריעוו שגרת
 האיטלק האופנאי עבור יובל תמרה

 ר!מ לרגל רינה לבשה דולאר, 600 שמחירה קוולו, רוברטו הנודע
מעשה־יד. ציורים מעוטרת דקיק, מז׳מש עשוייה השמלה סיבה.
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