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̂שינה
ה  מד כי  כש־ עוד לשחות אותה לי

 הבילוי זהו ומאז קטנה, ילדה היתה
 אבא זה על עבד אז אמנם עליה. החביב

ל זכה הוא שעבר בשבוע אבל — קשה
 שלו הקטנה השחיינית כאשר נחת, קצת

ה בטקס הים־התיכון, לנסיכת נבחרה
ה המופע עם במשולב שנערך מקסים

ה בהיכל הקרח, על הבלט של גרנדיוזי
התל־אביבי. ספורט

שלה. היחיד הבילוי איננה השחייה אולם
 מחמישית עולה כשהיא וחצי, 15 בגיל

מיס־ המועמדת יעקב, למיכל יש לשישית,

 נסיכת בתואר שזכתה יעקב, מיכלשכזה פרצוף
 על גם ותתמודד התיכון, הים

 בצבעים מסתפקת להתאפר, נוהגת איננה המים, מלכת כתר
 התאפרה בהן הנדירות הפעמים אחת שלה. המקסימים הטבעיים

מומר כאשר התיכון, הים נסיכת תחרות לקראת היתה

 בילויים ,1972 המים מלכת לתחרות 3 פר
 בשעות אותה מעסיקים מהם אחדים נוספים.

 וכדור־עף. כדור־סל למשל, כמו — היום
 ימים מעשרה חזרה היא למשל עכשיו רק

וינגייט. במכון בכדור־עף מחנה־אימונים
 יותר, מאוחר אותה מעסיקים אחרים
 לפני לא הביתה חוזרת שהיא היא והתוצאה

 מעט,״ לישון אוהבת שאני בגלל ״זד, חצות.
מסבירה. היא

 הרקע שעל למסקנה הגיעו רובינשטיין״ ״הלנה של האיפור
 התלבושות של העשיר הצבעים שלל בין השלג, זירת של הצחור

 בהגזמה, ואפילו המשתתפות, את לאפר הכרחי והתפאורות,
 לצייר, מיכל אוהבת שחייה מלבד בכלל. תיראנה שהן כדי

זה. בשטח לגאון נחשבה היא בגן־הילדים וכבר חתיכות, בעיקר

איפור

*

 ביו.טיס!
שאר

חב תעניק המתנות
 נגד שעון ״טיסו״ רת

שתיבחר. לנערה מים

ן ךי0ד  הי־ אחרי יעקב מיכל ף
 הים- לנסיכת בחרה 11 ^ 11 צ 11

 מצלצלות לנשיקות זוכה 1972 התיכון
הוניגמן. ודוקי כץ דנה מסגניותיה

ב לשבת כדי מספיק ליברליים ההורים
 יושבים הם לשבת: זאת בכל אבל שקט,
הביתה. חוזרת שהיא עד לה ומחכים ערים

 ואח, צעירה אחות לה יש ההורים, מלבד
 .176 וגובה חומות, עיניים שטיני, שיער

ה שהן גומות־חן, שתי העיקר: וכמובן,
שלה. המסחרי סמל

למכו המשפחה כל נדחסת בשבתות,
 לנסוע הדחוסה מתל־אביב ויוצאת נית,

או חרבה הכי ישראל. במרחבי ולטייל
 שהיא קיץ ואין ירושלים, את מיכל הבת

מהחופש. חלק שם מבלה לא

 משתעשעת וחצי החמש־עשרה בת יעקב מיכלקלה ילדות
 לכל כמעט כמו למיכל, קייטנה. ילדי בחברת

 למדה והיא נהדר שיער יש 1972 המים מלכת לתחרות המועמדות
 דקה גיזרה לה יש עליו. לשמור כדי ״וולה" בתכשירי להשתמש

משקל. הגבלת ללא חפץ שליבה מה היום כל לזלול לה המאפשרת

ק י מ ע י ל הסוניות המועמדות3 ב כ


