
 שתי ער בתר-אביב, הגרגרת בבריכגז־גזשח־יגז בנניצגנזג, כבר \יץ2ה
 יש־ שר הכבריגד גבנזיגז יגג-פגף של הברגלגז בהיתי הכינרת, גרגת

 ישראל. תתגשבי אלפינו תאגת יגת תרי גתשתגפית נזגזרגזצינג התלת
 תרת לראגגה, שת נזגצגינג שגגפינג גגפגת השגגה. של לגי בי ה גהג כי
תיתהיה בבגגתהגזגפית? הנאה תי השאלה: נשאלת גשגב השתש. \רני2

המים מלכת

 בינדר זיוה הבלונדית, מזרחי יהודית תשובותיו: את הישראלי הבוחר נתן כה עד פעמים שלוש
 שזבו ישראל, של 3 ומספר 2 מספר ,1 מספר המים מלכות הן חומת־השיער בינדר ורותי השחרחורת

 .1363 לשנת החדשה במלכה לבחור המועד הגיע עתה הים־התיכון. בארצות במסע הארץ את לייצג
 כריכת־ של החדשה ההנהלה עם בשיתוך הזה'״, ,,העולם מערכת על־ידי התחרות מאורגנת הפעם

בילויים. למוקד הבריכה את ההופכים רבים, חדשים ושירותים שיפורים שהכניסה בתל־אביב, השהיה

ה מלכ ה ה שונ א ר ה
 דילון, אלן הקולנוע כוכב עם מזרחי, יהודית

המלכותי. סיורה בעת בפאריס, נפגשה עמו

ה כ ל מ ה ה י נ ש ה
 ושרביט כתר את הנושאת בינדר, זיוה

ם ,1959 שנת של המים מלכת הכתרתה. ביו

ה מלכ השל<ע\ית ה
 רודן, זיוה ההכתרה. בטכס פליישר, רות

המלכה. את מנשקת במיוחד, ארצה שהוטסה

 מתפרסמות הבאים בעמודים בתואר? תזכה מי ישראל? של המים בבנות היפה מי
 הבאים. בגליונות יפורסמו נוספות תמונות הראשונות. המועמדות של תמונותיהן

 של חדוות־החיים ואת הצעיר הדור של הרעננות את שתסמל לזו מחכה הכתר
 לסגניותיה ואילו בעולם, גדוש־רשמים סיור מצפה לה גם ימים. חופי על השוכן העם

 אשר כל מועמדותה. את להגיש יכולה צעירה כל יקרי־ערך. פרסים מובטחים
 'שלה תצלום תל־אביב, ,136 ד, ת. התחרות, לועדת להמציא הוא לעשות עליה

 התחרות צלם על־ידה. ממולא כשהוא זה, לעמוד המצור!? השאלון בצירו!? בבגד־ים,
 ליום (פרט יום ככל בתל־אביב, השהיה בכריכת בכד, שרצונה מועמדת כל יצלם

 בשנים כמו השנה, מאד: חשוב פרט הצהרים. לפני 2ל־ 11 השעות בין שבת)
 רק שוב תהיה הבחירה המועמדות. של האישיות התכונות ורק אך יקבעו עברו,
תל־אביב. בבריכת הבחירה נשן? בערב וישירה, גלויה פומבית, בהצבעה הקהל, בידי


