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 היא הסיגה יקרים, יותר קונת שהם משום זה אין

 את ראית ולא בפעולותיהם אותם שמעת לא שעדיין
 מקלטי של דגמים שבעת והחדות. הבהירות התמונות
לבחירתך. חדישים טלוויזיה

במטוס. מהירה הספקה חדשים לעולים
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 מלמעלה, הנחיות כל וללא לגמרי, ספונטאני כאופן ככה,
 מושכים הם : לכולם המשותף חדשים. פסטיבלים בישראל נוצרו

 של הימים כל אלא אחד, ים לא הים. חוף על ונערכים רבבות,
משו מכנה עוד להם יש התיכון. והים ים־כינרת ים־סוף, :ישראל

הזה. העולם מערכת של ביוזמתה כולם נערכים הם תף:

 זה היה אילת. של ימה חוף על שנה, לפני התקיים הראשון
 נסיכת בחירת ופססיבל בקטיושות, העיר הפגזת אחרי קצר זמן

 אלף 12 תשובת היה ענק, זרקורי ולאור המיפרץ מי על ים־סוף,
 נשמח אנו כאן, חיינו את נחייה ״אנו :למחבלים העיר תושבי

בביתנו.״ השלום את נקיים אנו כאן, בשימחותינו

 התחרות לפתיחת באילת, דומה פסטיבל להתקיים נועד השנה גם
 :התבטל האחרון ברגע ישראל. של המים מלכת תואר על השנתית

 זמן נותר ולא אילת, של החוף מיתקני כל את הרסה עזה סערה
 לנקודה הפסטיבל הועבר מזהיר, מאולתר במיבצע מחדש. להכינם

 היו המרחב מכל חיילים אל־שייך. שארם :ים־סוף של הדרומית
 לנשף מיוחד אכזוטי נופך תורמים מסיני כשבדואים הבוחרים, קהל

.1970 לשנת יפיסוף כנסיכת טריקה ליליאן את שהכתיר הקסמים,

שוורץ כיאטריס פרי חני טריקה ליליאן
ים־תיכון נסיכת ינרכינרת נסיכת ים־סוף נסיכת

הכינרת, חוף על אזרחים אלף 15 התרכזו שבועות שלושה לפני
הפס את פותח טבריה, עיריית ראש צחר, משה את לראות כדי

פרי. חנה ים־כינרת, נסיכת נבחרה ובו ימים שלושה שנמשך טיבל,

נהריה. של ימה חוף על השלישי, הפסטיבל נערך שעבר בשבוע
 יופיין על לדבר שלא — הקהל תגובת ועל האירוע, מימדי על

זה. גליון של 35—34 בעמודים לקרוא תוכל — המועמדות של
 ביאטריס : חדשה בנסיכה הישראלי בית־המלוכה התעשר הנשף כתום

התיכון. הים נסיכת שוזרץ,

האמנותית הצמות תוומת ^
ע דו ן מ ג ר א  השנה זו המים, מלכת בחירת את הזה העולם מ

 רק לא תרומתנו את לתרום כדי :לכך טובות סיבות שתי י 16ד,־
 וכדי ;החברתיים לחייה גם אלא ישראל של הפוליטיים לחיים
 לי תורשה ואם ישראל. בבנות היפות את העתון עמודי מעל להציג
 מדי יותר ומרנין משובה נעשה היפהפיות יבול :אישית הערה
שנה.

 למיצעד כן על הפך המלכה, נבחרת בו עצמו, ההכתרה נשף
החבר העונה למוקד וגם ; ישראל בנערות והמושכות היפות של

 שאינה זכות יש ולקהל להצלחתו, תורמת האמנוהית הצמרת תית.
 במלכת בוחר בעצמו הוא :יופי מלכת בחירת בשום לו ניתנת
המים.

 בהיכל זה רביעי ביום שיתקיים ,1970 לשנת בנשף־הבחירה
 האחת :האמנות מעולם אורחי־כבוד שני יהיו בתל־אביב, התרבות

 בשירות משרת יגאל כידוע בשן. יגאל והשני דמארי, שושנה תהיה
 שבחירת אלא אזרחי. אירוע בשום להופיע רשאי ואינו בצה״ל, סדיר

 כל־ המונית חגיגה של סיום אם כי אירוע, סתם אינה המים מלכת
ש כדי מהצבא, מיוחד אישור בשן קיבל לכן ארצית.

רביעי. יום בתוכנית הצבאיים מלוויו עם להופיע יוכל
לרא שנתגלו רבות, נערות הפכו קודמות בשנים גם
 ישראל. של למלכות־היופי המים, מלכות בתחרויות שונה

 שלא יפהפיות, של סידרה מופיעה לי, נדמה כך השנה,
ישראלית. תחרות־יופי בשום כמוה עוד היתר,
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