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 חולשתה ומתמיד מאז היה ביטחון ך*
 מל- (מסינגר), מור רינה של הגדולה 1 י

 לשנת ומיס־תבל ישראל של כת־היופי
1976.

 הקלאסי הטיפוס מטבעון, הטובה הנערה
 תמיד חיפשה ״הילדה־של־אבא־ואמא״, של
ש כנראה, סברה, והיא הביטחון את

 הוא אותו למצוא ביותר הבטוח המקום
 כמעט היו כך משום קציני־ביטחון. אצל

 הפכה בטרם שלה, האישיים החברים כל
הנכ בתואר שזכתה הראשונה לישראלית

 החבר קציני־ביטחון. מים־תבל, של סף
 תלמידת־תי- עוד כשהיתה שלה, הראשון

 קצין־ביטחון היה בטבעון, 16 בת כון
 כשהיתה שלה, השני החבר גם על. באל־
 קצין־ביטחון היה בצה״ל, חיילת כבר

 בראיון היפה רינה טענה ״בכלל,״ באל־על.
 ״כל בתואר, שזכתה אחרי מייד שהעניקה

באל־על.״ קציני־ביטחון הם שלי החבר׳ה
 ב- לראשונה מור רינה התוודתה השבוע
 כמיס- שנבחרה אחרי קצר זמן כי גלוי־לב,

 ביטחון שהוא מה כל לא כי גילתה תבל,
 קצין־ביטחון. לא ובוודאי בטוח. גם הוא

 הנפוץ האיטלקי לשבועון שהעניקה בראיון
 שהסירה מיס־תבל, גילתה (אישים), ג׳נטה

 שנה, כחצי לפני רק הבינלאומי כתרה את
 מצד אונם למעשה קורבן והיתה כמעט כי

ישראלי. קצין־ביטחון
 על-ידי רינה נשאלה הראיון במהלך
 חיים. בסכנת אי־פעם נמצאה האם מראיינה,

 ״לא :הסנסציוני בגילוי כך על השיבה היא
 דווקא לי קרה זה בצה״ל. שירותי בעת
 הות- בהונג־קונג. מים־תבל בחירת בעת
לש שהופקד איש־הביטחון על-ידי קפתי
בלילה.״ אותי לאנוס ניסה והוא עלי מור

המראיין. נדהם קרה?״ זה ״איך
 הראשון ״הדבר רינה: השיבה כך על

 וכך, אישית. התגוננות היה בצבא שלמדתי
פת באופן התעוררתי לילה כשבאותו

לנט והצלחתי מההפתעה התאוששתי אומי׳
מות שאני חשבתי רגע באותו אותו. רל

 אותי. להרוג שמנסה פלסטיני על־ידי קפת
 שרצה מאנייאק היה שזה הבנתי אחר־כך

אותי.״ לאנוס
האו ניסיון על הגיבה כיצד השאלה על

 בסוד כה עד לשמור הצליחה אותו נס,
תקופה ״באותה :רינה השיבה כמוס,

 קצין- אותו שערוריה. להקים לא העדפתי
 בבכי הודה אותו, שניטרלתי אחרי ביטחון,

 בחברתי שבילה אחרי בי התאהב שהוא
 לכן לילה. עד מבוקר ארוכות כה שעות

 פלילית. תלונה נגדו להגיש לא העדפתי
ובי בהונג־קונג ישראל לנציגות פניתי
אחר.״ באיש־ביטחון אותו להחליף קשתי

 כי מסתבר שלה, המר הניסיוו למרות
אב לא בקציני־ביטחון רינה של אמונתה

 באיש־ביטחון מלווה אני עכשיו ״גם דה•
 קציני־הבי- אבל ללכת.״ שעלי מקום לכל

בו היא מתוכה החבורה אינם כבר טחון
 של הנוכחי החבר שלה. החברים את חרת
ש בראיון מתוודה שהיא כפי מור, רינה

 ארוסה. גם למעשה הוא לג׳נטה, העניקה
 שהיה מי הירש, רני הישראלי האמרגן זהו

 מכופף של האישי מנהל־העסקים בשעתו
 אסתר הזמרת ושל גלד אורי המזלגות
עופרים.
 את הסירה שרינה בעת שנה, חצי לפני

 להניחו כדי ראשה מעל מיס־תבל כתר
 :אחר בתואר זכתה היא יורשתה, ראש על

תמרוקים חברת של הלירות מיליון נערת
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