
הקלפי וו
הבארון ביותר: החשזב.

 מורכב שהיה המגוון, הקהל של פתקי־הבוחר משולשלים
 האורח צעירים. וסתם דיפלומאסיס נערות־זוהר, מאנשי־חברה,

פרטית. למסיבה המלכה את שהזמין דה־רוטשילד, אדמונד

 הבנות את שלימדהומדריכה
סצסל־ גחן, ללכת

הוותיקות. תלמידותיה עם תהמתנח בשעת ת

ר זה ך* ח  ה־ הראיונות נסתיימו זה א
ם. שיי  טובה ברוח הקשיב הקהל ^אי

ה הפסטיבאל חייך. כפיים, פעם מדי מחא
 כמעט פרטית. למסיבת־גן כמעט הפך גדול

 י,!ד אחרת• בצורה חן מצאה מועמדת כל
הישראלי. הנשי הנוער של נאה חתך היוד

 עם רקדה כשרבקה בטוב־לב צחק הקהל
 בוק־ עדנה כאשר סאלוני, ריקוד דהר אורי

 אחרות בשחייה. הבריכה את עברה סדורף
המנחה. לאתגרי שנונות בתשובות הסתפקו

 ומחיאות־ הצחוק פרגוד מאתרי לם א
 ניכר קכדנית. בחינה נערכה כבר הכפיים

 ברצינות לתפקידו מתיחס הקהל כי היה
 — ויכוח נערך שולחן כל ליד כמעט רבה.

לשכן. שכן בין ואשר״ בעל בין
 הקלפיות והוצאו המיצעד נסתיים כאשר
 ו־ איש כל ידע כבר המחסן, מן הריקות

 את שלפו הרוב לבחור. רצונם במי אשה
 רשמו לכרטיס, מצורף שהיה פתק־הבוחר

 עוד ושם פה רק המספר. את היסום לא
 בוחרים ,הוויכוח נמשך עוד מישהו, היסס
 אחריה •־מיהרו — לעבור לקלפי נתנו
פנימה. פתקיהם את לשלשל כדי

 שניבחרה ועדת־המניין, ר ת הגיע עתה
 אחד איש רק הערב• בראשית הקהל מתוך

 שדי״) (״קול עמיקם — מפורסם היה בה
 על־ שנבחר וקריין־תנ״ך, עורך־דין גורביץ,

 לוועדה י*תת כדי הקהל מתוך ווהר ידי
 מיק־ באי־נשף היו השאר משפטי. צביון
 על־ידי קדימה נדחפו או שהתנדבו ריים,

 משיח, ורינה ,23 זינק, אורה — חבריהם
 דיל, יצחק תל־אביביות: פקידות שתיהן ,21
 שקולניק, עמוס שימשון; מכון מנהל ,33
יהלומן! ,26 אנגלשטיין, ליאון צנחן; ,19

 ירון אלוף־הקפיצח הקולות, מנין של ההפסקה בשפת מדגים,ואווה קפיצות
 בחדרגת תל־אניב. הפועל של באלם־המיס פלבינסקי.

הספירה. בשעת המתוח הזמן את להעביר עזרו בורודוסקי, צבי והזמר נסטוולג׳י, רוני

 פותחים ששניים בעוד הוועדה. חברי שיבעת על־ידי מבוצעהקורות תנין
 הפתקים את (משמאל) האחרים שמים הקלפיות, את (מימין)

לועדה. שנבחר התנ״ך קריין גורבי׳ן, עמי במרכז: המועמדות. מספרי את הנושאים בקרטונים

 שושן ים־כנרת נסיכת[סיכות
 סוף ים־ ונסיכת ממן,

בנדיקט. בתיה עדידי מוכתרות שריקי, יין
הסגניות

מזרחי דית

 וחדווה בוקסדורף עדנה
 יהו־ על־ידי מוכתרות כץ

הקהל. תרועות לקול (במרכז),
מגיעה האורחת

הקהל המטוס. וצוות פלוס, טינו

 באור מופיעה הנשף, בשעת בלוד שיחתה רודן, זיוה
 איירת׳יט, לימריק א. ש? המסחרי המנהל בלמיו! הזרקור,

הישראלית. הכוכבת לכבוד מריע רגליו, על כולו קם


