
מוע בשבעה נערכות אלה, כימים
 זהות, תחרויות העולם ברחבי טיפניס דוני

 טי־ מיס ואתר, אתר בכל תיבחר, שבסופן
 המיסיסיות ומכל אתר. אותו של פנים

העולמית. המיס מכן לאחר תיבחר האלה,
 העולמי לכתר המועמדות משבע אחת

 שתיבחר הישראלית, טיפניס מיס תהיה
 בתל־ טיפניס במועדון הקרוב א' ביום

תרי צולמו האחרונה, השבת ביום אביב.
 בחוף הישראלי התואר על המועמדות סר

העצ לצומת נשלחו ותמונותיהן קיסריה,
ה הופצו שם בפאריס, התחרות של בים

ה מועמדות של כתמונותיהן — תמונות
 בעיתונות — העולם מכל הראשון סיבוב

האירופית.
ה השלב ייערך השבוע השלישי ביום

1 כאשר העולמי, יחסי־הציבור מסע של בא

״; ״ אחרונים מים
 כרי- על המועמדות גומעות המצלמות,

ם הרחבים הדשא קי רי מו ה ה. של ו קיסרי

 ה־ בטיפניס שתיערך עיתונאים במסיבת
לבו המועמדות, תריסר תופענה תל־אביבי

 טוויגי. אופנת של מיוחדים בדגמים שות
* ¥ *  ביום יתקיים - הישראלי — השיא

 של בהנחייתו טיפניס. במועדון הקרוב, א׳
 סוף־סוף ללמוד שהבטיח — דותן דודו

התח תיערך — האירוע לכבוד לרקוד,
 התואר על הישראליות תריסר בין רות

ה .1972 ישראל טיפניס מים של הנכסף
 ביניהן שלל־מתנות, תקבל בתואר זוכה

ל לצרפת וכרטיס־טיסה עשירה מלתחה
 שבוע תבלה היא שם, העולמית. תחרות

הברון. חשבון על
 לא היא מבדידות — בטוח אחד דבר
ב לדרך, ייצאו איתה יחד שם. תסבול
 — ישראלים כמאה פראנס, אייר מטוס
המצטרפים — ועיתונאים טיפנים חברי

״יי ״״י ״ למטה מי למעלה, מי '-״ ׳ 5" ■״ ת סר " מתחרו ה
ס תואר על ה. השבוע הופעתן בעת טיפניס״, ״מי  רובן בקיסרי

יעשו, — ככולן רובן דרכן. בראשית טריות, יפהפיות — ככולן

ת הראשון הצעד את זו, בתחרות תי ח ת ה במעלה הסולם, מ
ה לשלב תגיע מי הזוהר. אל האפורה מהאלמוניות שלבים

טה בתמונה ז למטה תישאר מי ז עליון  עומדות היפהפיות :למ
ת. עד — עדיין שוות כולן כרגע, אופקי. במיסדר לתחרו

ו בצרפת לסיור יזכו הם העליז. לשבוע
 העולמית, התחרות את לראות יזכו ספרד,

 בתחרות הראשי השייט את לראות יזכו
דילון. אלן המפורסם הכוכב זו,

 הזה התענוג בכל יזכה גם מהם אחד
ה א׳ מיום החל שבועיים, במשך חינם.
 הגרלה ערב, מדי בטיפניס, תיערך קרוב,

 את יקבל בגורל הזוכה האורחים. בין
חינם. — הטיסה כולל הזה, השבוע

 טיפניס מיס בתואר שתזכה המאושרת
 מלתחה מתנות, בשלל תוצף העולמית

 כדוגמנית עבודה וחוזה דולרים, אלפי של
 ביותר הגדול בבית־האופנה שנה במשך

 בד, מיבחני על לדבר שלא בברצלונה.
מאליו. מובן כבר שזה

* * *
 העולמית ״ טיסנים ״מיס תחרות

 טיפניס במועדון ספטמבר, בסוף תיערך
 התואר יפול אם בקאנה־פלאז/ החדיש
 למהר תצטרך היא הישראלית, של בידיד,
אוקטובר. לקראת ארצה, לשוב
היש טיפנים כמיס מעמדה בתוקף כי

 בין אוטומטית להיכלל תזכה היא ראלית,
 המיס מלכת לתחרות הסופיות המועמדות

 ב־ ,באוקטובר תתקיים זו תחרות .1972
 מרתק זה יהיה בתל־אביב. היכל־התרבות

הכתר. על שם שיתפתח הקרב את לראות


