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ם קול מפרי ה

פד **  יח־ ,הקרובים בימים מאוד. זקן גוף כבר הוא 17 כן ו
 למדי צעירות עלמות בכמת לטפל הזד. הזקן המוסד חיל

דווקא.
 למרות המצליחה הזה, העולם של המים מלכת תחרות :המוסד

 המועמדות. של גילן בזכות — רעננותה על לשמור המופלג, גילה
 האיזו- התחרויות הקרובים, בימים יחלו, השנה גם שנה, כמדי
 התיכון. והים בינרת, ים ים־סוף, נסיכות תיבחרנה בהן דיות,

 מלכת תיבחר בתל־אביב, בהיכל־התובות שייערך הסופי, במופע
עצמה. המים

 לא אך — הנסיכות משלוש אחת זו שתהיה להניח, סביר
 תישא מי שיחליט הוא — מהקהל המורכב השופטים, חבר הכרחי.

.1972 ספטמבר עד בכתר

עוינות וח,₪0וסנ חצונוח, +
ד ך* ם ניגו עי רו  בחירת שטקסי הרי דומים, חברתיים לאי
 פסטיבלים אלא נשפים, אינם המים ומלכת החופים נסיכות ^

 על נערכים הנסיכות בחירת אירועי המילה. מובן במלוא עממיים
וצ צעירים וגם וצעירות, צעירים רבבות ומושבים ישראל, חופי

פחות. עירות
הזו האלמוניות שהצעירות הנורמה, כבר נקבעה השנים, עם

 לאחר מפורסמים לשמות הופכות והמלכה, הנסיכות בתוארי כות
מכן.

 בתחרות. ההשתתפות עצם היא מהניצחון, פחות לא חשובה
מח שנה מדי משקפות, הבמה, על העולות היפהפיות המועמדות

 ביותר: היפה במובנו ישראל של החברתי המירקם את דש,
כל למרות ומחוספסות, טריות חצופות, צבריות ביניהן תמצא

ס ק ת ט ר חי 1970 מלכת־־המים כ

מה מהמזרח, חדשות עולות לצד — שקיבלו והטיפוח הטיפול
אחר. צד ומכל מערב,

מקנדה, חדשה עולה ביניהן למצוא תוכל לדוגמה, השנה,
 מגיעה שאינה מפולין, חדשה עולה לצד ,176 לגובה המתנשאת

 המיבחר שונות. עדות בנות צבריות על לדבר שלא .160,־ד לקו
לרשותך. כולו

דוגוסוסיח בחירה ★
ת **ץ ט ם י כלי טי ס  לפני החלה המים, מלכת תחרות של הפ
*  תחרות הסתכמה אז, עד אילת. של ימה חוף על שנתיים, /

וסגניותיה. המלכה בחירת של והמרכזי היחיד בטקס המים מלכת
 הופגזה באילת, ים־סוף מלכת בחירת תאריך לפני קצר זמן

 והמופע. הצוהל, הפסטיבל מחבלים. של קאטיושות בהתקפת העיר
המוצ התשובה את היוו זרקורים, לאור המפרץ, מי על שנערך

וב התקינים, בחייהם לפגוע המחבלים של לנסיונם ביותר לחת
הרחם. עיר תושבי של חייהם,

 שהרסה עזה סערה בגלל מהתקן, אילת יצאה שעברה בשנה
 אל-שייך, לשארם האחרון ברגע הועבר האירוע החוף. מיתקני את

הבדו על לדבר שלא הסביבה, מכל חיילים לאלפי חווייה שימש
שנה. אלפיים מזה כזה דבר ראו שלא אים,

 צחר, משה העירייה, ראש השני הפסטיבל את פתח בטבריה,
 שעברה בשנה שהיתר. — הכינרת נסיכת את שהכתיר גם והוא
 לפני לא אולם — המלכה בכתר גם מכן לאחר שזכתה פרי, חני

 שוורץ ביאטרים את הכתיר נהריה, בחוף השלישי, שהפסטיבל
התיכון. הים נסיכת בתואר

 — מהיפהפיות איזה מחדש. התהליך יחל הקרובים, בימים
 תזכה — הזה חעולס דפי על האחרונים, בשבועות הופיעו, שרובן
 למפורסמתז אותה יהפוך עתידה, את שישנה בתואר
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