
 המועמדות
הסופיות

הצלם

 מהדרת בתקופה עכשיו נמצאת יא ך•
ת רק השתחררה לבין. שבץ הזאת ) ן

נכנ לא מתפרפרת. ועדיין מצה״ל, חודש
לעול. עוד סה

 וזורחת. פורחת כל־כך היא זה בגלל אולי
 שהיא אחרי שלה, הטבע סתם זה ואולי
 הבי לה שגרם שהדבר גדלה, ־מאז גילתה
ל בבת־אחת הפך — בחיים צרות הרבה

הגדולה. מעלתה
מס המועמדת סבלה פספוסה, בתור כי

 מעם נישא להיות מגובהה. תמיד 14 פר
 לנערה לא אבל לנביאים, טוב אולי זה

מתבגרת.
מת להיות כשגמרה כמובן השתנה זה

 גם כנכס. נתקבלו שלה הס״מ 180 בגרת.
 היום האופי. מבחינת גם היופי, מבחינת

 על ולשמור אופי לגלות צריכה אינה היא
 שמתחשק כמה לאכול יכולה היא דיאטה.

 מי כל שיודעת וכמו להשמין. בלי — לה
זה שבועיים, כל דיאטה להתחיל שמנסה

 מבחירים, יותר אפילו רציני. נכס בהחלט
רגלים. ארוכות חתיכות המחבבים

★ ★ ★

 כחו- עיניים יש צורינסקי דבורה
 שממנו צלם אבא חום, שיער לות, /

 לאהוב אלא לצלם, דווקא לא לא, — למדה
משהו. זה גם יש, מה להצטלם.

 וכמו צברית תיכון, בוגרת ,20 בת היא
 אוהבת היא גם כנראה, ארצנו, בנות כל

 על לנגן בלט, שנים שלוש למדה לרקוד,
ולשחות. רישומים לצייר אוקורדיון,

 מדגמנת אותו גוטקס, מתוצרת בגד־ים של שמו הוא ן■ ך■ ן יע ןן ן ן*
| # 3 1 1 | | ( ת כאשר אלו, בימים דבורה. |  לגיל־ מגיעה האיפור אמנו

ת, ויותר יותר איות כו מו  אשר זה, איפור נדירה: תופעה דבורה מהווה נ
בחייה. הראשון הוא רובינשטיין, הלנה חברת של המאפרת של בידיה נעשה

 היא אבל להגיד, אולי מצחיק כבר וזה
 להיות רוצה לקרוא, אוהבת זאת בבל

 אבל לחו״ל. נסיעה על וחולמת דוגמנית,
בחלו שמסתפקות אחרות לחתיכות בניגוד

 כל חוסכת היא משהו. עושה דבורה מות,
״ב בגדים. על הכל לבזבז במקום פרוטה,

שו ״אני טוענת. היא תהפוכות,״ יש חיים
יבואו.״ לזמנים מרת

ג לילות רתס
באוגוסט 13 חמישי, מס

13-15.8.70 ושבת ו . ה בימים בטבריה,

 גערב, שמונה משעה יתחילו החגיגות
 הכינרת. חוף על הראשי המזח לאורך
 יבשתי־ בטכס לחזות מוזמן הרחב הקהל

 הבמה המועמדות. יוצגו בו מרחיב, ימי
 במיוחד מוארת ספינה — המרכזית

די וזיקוקין מיוחדת תאורה על־ידי
המועמ פני את יקבל העיר ראש נור.
 הצפה לבמה שיגיעו היפהפיות, דות

 על• ירואיינו המועמדות בסירות״מנוע.
 מיצעד תזמורת. בליווי דותן, דודו ידי

:הערב את ינעים אמניס

הנוודים צמד *
לויד ג׳ימי *
״העכבישים״ תזמורת *

70 פופ מנצחי

באוגוסט 14 שישי, יוםבחירת
 של נשף ייערך בטבריה השקט״ ב״חוף
 הנסיכה. תיבחר בו קיץ, ליל חלום

בערב: תשע משעה החל בתוכנית,

איש) 7( סולימן תזמורת *
דגן צילה *
 קלינגר ויאיר מסינג דני *

 ״יאוש החדשה בתוכנית
 בליווי ספסל״ על יושב

ודוב אהרון אפי תזמורת
הרוני א

הנוודים צמד *
דותן דודו *

באוגוסט 15 בשבת,

וקסום מרהיב אירוע

 אליפות תיערך הצהריים לפני בשעות
 העירייה. בחסות ארצית סקי־מים
כבוד. אורחות יהיו והנסיכה המועמדות

במקום). (כרטיסים
29—■

בחסות

 טבריה עיריית
הזה״ ״העולם ומערכת

בינות ים נסיכת
 הארצית התחרות במיסגרת
1970 מלכת־־חמים לבחירת


