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ן ארבע תו ת, תריסר מ  מיגלשי־ וליד בסירת־מירוץ המועמדו
ת נראות הסקי, חו  ישראל — השופטים התחרות. לפני מתו

.18ה־ בת פרידמן בחני בחרו — סקייק ומתי ברנרד ימר,

א 15 לפני המועמדות ניצבו טיולים ספינת גבי על
היד, השבוע ביותר כיש־המזל איש

 צחר. טבריה. ראש־עיריית צחר, משה | {
 להתחמק, סירב בשבת, נוסע אינו שמעולם

ה את להכתיר מתפקידו זו, סיבה בגלל
 מאחר .1970 הכינרת נסיכת בתחרות זוכר,

ב האחרון השישי ביום נערכה שהתחרות
 קילומטרים, מספר בת צעדה צחר ערך ערב,

 הטקס. נערך שם השקט לחוף עד ממעונו
 לחזות נאלץ איחר, כי גילה הגיע, כאשר
במקומו. המיצווה את המקיים בסגנו
 צחר כי משמיים. עוול פשוט זה היה

ש באירוע, הראשיים המחותנים אחד היה
 שעבר, בשבוע ימים שלושה למשך הפך,

 לפי גדולה. אתת לעיר־קרנבל טבריה את
 קלמן טבריה, משטרת מפקד של הערכתו

ה בטקס איש אלף 15 נכחו בורנשטיין,
לכן קודם ששבוע (לאחר שהיווה הכתרה,

 הלך הדתי ראש-העיר
 את להכתיר כדי בשבת ברגל

בביקיני שהיתה המלכה

סי ים־סוף) נסיכת בשארם־א־שייך נבחרה
ש המים, מלכן; תחרות לקראת שני בוב

 ב־ בהיכל־התרבות ספטמבר בתחילת תיערך
תל־אביב.

 בערב השישי ביום שהתאספו ההמונים
צו טבעו, טבריה של המפורסמת בטיילת

 פרחים, זיקוקין־די־נור, בלונים, בים הלים,
 טקס התחלת עם צבעוניות. ונורות דגלים

ל בחשיבה זרקורים כוונו עצמו, הבחירה
 להקת■ ניגנה סיפונה שעל ספינה, עבר

 הראשון במקום שזכתה העכבישים, הקצב
 לויד ג׳ימי הזמר .1970 הפופ בפטם־באל

מת ואז — הקהל את מחממים דותן ודודו
מ במהירות לקרב סירות־מירוץ חילות

 הסירות ידו. הל חוף מכיוון החשיכה, תוך
 אחת, כל מציגות במהירות, לטיילת קרבות

 המועמדות את הטיילת, לאורך הקהל בפני
 כשזר־ ,הספינה לעבר וסובבות שבתוכה,

ה אל המטפסת המועמדת אחרי עוקב קור
ספינה.

 החלו הן לספינה, המועמדות עלו כאשר
)22 בעמוד (המשך

 ל פרץ חני מעניקהראשונה עזור■
 ו עצמה. מההתחרות

אמול] סמי גני־חמת, מלון מנהל של למאמצים הודות

•
י 


