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 עילעל הקהל ?10 מספר זר, מי *!בקהל.

 הוא כהוכניה. ששימש הזה, העולם :ליון
 עמדת ד,מ! תמונת אך .10 מם׳ את פש

 למועמדת בייל דמתה לא בעתון 10 ז׳
 פניו. על עתה זה עברה

ב כמעט לתחרות נכנסה 10 מספר כי
 חלמה לא בן לפני שעות ששים יקרה• !

להשתתף. ■יין
־̂■ ־̂■

שהתחרט,- שתיים
 את פליישר ת ר! משכה ראשונה ^
 ראו כאשר התחרות, פעילי תשומת;לב /
 יי!־ את לקחו הם צלם. אצל תמונתה ת

 נ׳ לדירה כנו הכתובת, את רשמו )צלום,
 בתל־אביב. בר־כיכבא ■זוב

 שוכנעה הדלת את להם שפתחה החיילת
ר פ תמונתה להופיע, הסכימה היא נקל.
או המועמדות• של הרביעית בסידרה מה

 ל־ המיון וועדת על-ידי הוזמנה כאשר ם
 הופיעה. לא אישי, ׳איון
 גילתה איתי,״ יבחרו שלא ״פחדתי ע? מה

 רגע ארגיש איך ״חשבתי מכן. לאחר ות
 דחופר, הימנה קיבלה כאשר הבחירה.״ וחרי

 פרי. נשאה לא השיחה אך הופיעה. וספת,
 מן נמחקה אי־השתתפותה, על הידיעה ;יא

 המוע־ בעשרים בחרה וועדת־המיון ;רשימה.
 מסרה מכפרים, להן העניקה ת, הסופי, ידות
 ).1196( הזה העולם בגליון לפרסום וותן
בחוץ. היתר■ רות

 רות שינתה התחרות לפני שעות 36
 פגשה היא מדוע? דעתה. את לפתע ?ליישר
ל להתייצב בה שהאיצו ידידים, כמספר
 לא ב, ט, — אבחר לעצמי: ״אמרתי נחרה.

לי?׳־ לקרות יכול מה הביתה. אלך — ואבחר
י״־״״״״״כו ההלבשה בחדר

קטן תא בת לכל המתיחות. עולה במלתחה, כאן,

 בתואר שזכתה פרץ, שושנה משמאל; בתמונה משלה.
 שוש־ ,אבירם חיה טישלר, פירי התיכון, הים נסיכת

חרפוף. גאולה ים־כנרת, נסיכת בתואר שזכתה סמן, שנה

 התשו□ לוועדת־ד,תחרות. טילפנה היא
 המיעמדו עשרים נבחרו כבר מדכאת:

מקום. לה •נשאר לא
 ש המיקרים מאותם אחד קרה ואז
 שק־בלה המועמדת בעתונים• עליהם

 בלונדית יפר,פיה דאורמן, נלי ,10
 של כנערת־ה&יצד, בשעתו שנודעה
 הברד, הרשימה. מן יצאה דיזנגוף,
 לו מרשה הוא שאין הודיע לוועדה,

 נמס המקום התפנה, 10 מס׳ תתף.
 השתתפה כבר ערב באותו פליישר.
הכללית.

 יימחר הפרשה. סוף זה היה לא
 כי גילה שוב, חבר אותו מילפן

 או שיכנליד. אמה דעתה. את שינתה
 דבו ממנה למנוע נאה זה שאין

 לחז רצת־ היא לעשותו. מבקשת
תפוס. מקומה היה עתה

 מצו לנשף נלי הופיעה זאת בכל
 אחרת שמועמדת למיקרה בגד־ים,

 היא אולם האחרון. ברגע תתחרט או
לתחרות. מחוץ

 1 שעות. 24 רק לרות נשארו עתה
 לק תחמושת להכין כדי לנצלן שה

 :בחירה היא מלכת־המים בחירת
 \ הקהל לפני מופיעה המועמדת אין

 1 את להסתיר לד, המאפשרת ערב,
 בל£ בבגד־ים מיפיעה היא קטנים.

 האחרו הנשק בגד־הים נשאר כך
 רבה מחשבה בו השקיעו הבנות כל

 1 נשק כאל אליו התיחסו מהן
 מר רב זמן בסתר, אותו תיכננו

 1 הכללית. בחזרה אפילו הראוהו לא
 הר את תעתיק אחרת מישהי כי

 ו לא לקרב, התכיננד, שלא לרות
ביום להכינו. זמן לא גם נשק,
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בת־יער. נורית מפי לדברי־הדרכה מקשיבות סולקין, ובלה
1 כ צופים. סתם כאן אין ?1*1111* *1*!?1
י ־ י * לבחון ותפסידו בוחר, ■ < *#16י 1ש|

ו ביקורת דברי מוסיפה האשה אפילו הבחירה. נושאי


