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ך1 1 ן * י ך  בתיה מימין ראשונה עומדת 1ן
שניה לסגנית שנבחרה בנדיקט, 111 1 11 □
משגע. חיוך עם שמנמונת היתה בתיה .1959ב־

 למלכה שנבחרה בינדר זיווה משמאלה, אחריה,
 גור, עליזה משמאל ראשוגה עומדת השנה. באותה

הארץ. מן ירדו השלוש כל ראשונה. לסגנית שנבחרה

בביקורה בנדיקט בתיה
אחר. כובע כשלראשה אירוע בכל לארץ, באה כשהיא ומופיעה, כובעים

 במיאמי. מיס־תבל לתחרות נסעה
 בתואר תזכה שהיא שם ניבאו כולם

 יפה הכי היתה היא הבינלאומי.
 לימים נבחרה. לא היא אבל בתחרות.

התחרות שמאחורי הסיפור לי נודע

 השופט עם התיידדה יהודית הזאת:
 איתו ויצאה התחרות של הראשי

 לעיתונאים שהדליף מי היה לבילויים.
 לסגנית רק נבחרה וכד הסיפור, את

מיס־תבל. של ראשונה
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חיוודות

ת רו ח ת  הרא- מלכת־המים ל
 13 בת נערה הגיעה ,1958ב״ שונה, /

 יופי לה שהיה זוכרת אני .14 או וחצי
 היוו ביחד והפרצוף הגוף מושלם.
 עדינות לה היתה רגילה. לא שלמות
 איך ידעה לדבר, איך ידעה היא טבעית,

 טבעיים, אינסטינקטים לה היו לזוז.
קורם. שום לעבור בלי

 את והציגה שלה אמא עם באה היא
 שיער לה היה מיזרחי. יהודית עצמה:
 משגעות, ירוקות ועיניים ארון בלונדי

יפהפיה. היתה שלה אמא גם
 אמא. של טובה ילדה היתה יהודית

 לשאול בלי צעד שום עשתה לא היא
 אמביציות לה היו אבל אמא. את קודם

נורמליות. לא
 היה ההן, בשנים נערות של חלומן
 אותה ולשחק מיליונר עם להתחתן

 אחר־כך שינתה מיזרחי, יהודית בגדול.
 להיות זכתה מזור, ליהודית שמה את

 העולם של הראשונה מלכת־המים
 בתואר זכתה שנתיים כעבור הזה.

ישראל. של מלכת־היופי
 היה הזה הדבר פרטי. במטוס רק
 את מגלה הייתי אני מסורת. כמעט

 ללכת אותן מלמדת הבחורות,
 של בתארים אותן מכתירה ולהתלבש,

 שלוש או שנתיים ואחרי מלכת־המים
למלכות־היופי. נבחרות היו הן

 בסידרה הראשונה היתה יהודית
למלכת־היופי, שנבחרה אחרי הזאת.
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בהוליווד. והכוכבות הכוכבים בכל המטפל הלבנון, השאר בין אקסוטיים, בתפקידים כוחה את ניסתה

 אבל גרול, אסון אז, היה, זה בשבילה
 החיים לה הסתדרו דווקא הרחוק לטווח

שחלמה. כמו
 הוצפה היא הזכייה בעיקבות

 בחרה, היא בהצעות־נישואין. באמריקה
 שהיה עשיר, אמריקאי בגבר בסוף,
 איתו התחתנה טקסטיל, מיפעלי בעל

 — ילדים שני לה נולדו שם. ונשארה
 יפה אשה להיות המשיכה היא ובת. בן

 רק מגיעה היתה לארץ ומטופחת,
שלה. אמא את לבקר רחוקות, לעיתים

 הטקסטיל בענף משבר היה לימים
 של בנישואיה המשבר בא ועימו

 ונשארה מבעלה התגרשה היא יהודית.
הילדים. שני עם

 לעבוד התחילה קצר זמן תוך
 המקום שהיא סות׳בי, של בגלריה

ולעתיקות. אמנות ליצירות היוקרתי
 יהודית המשיכה גירושיה אחרי גם

 היתה היא הגבוהה. בחברה להסתובב
 חשובים הכי באירועים נוכחת תמיד

 תמיד יוקרתיות. הכי ובמסיבות
 איך ויודעת טוב לבושה מטופחת.
להתנהג.

 הטובה חברתה לה הכירה זמן כעבור
 אחד אדיר, עשיר טאובמן, אלפרד את
 באמריקה, עשירים הכי האנשים 300מ־
ילדים. עם גרוש הוא גם

 עברה ויהודית התחתנו השניים
 גרה היא כמה. פי גבוהה ברמה לחיות
 למקום ממקום ונוסעת מפואר בבית

פרטיים. במטוסים רק


