
 שקופיות־ענק רקע על היפהפיות הנערות
 ברקע. ושקופיתה אחת בל ציבעוניות,

 הראשון בנשף המועמדות ייצגו השנה
 הן הישראלית. הנערה של מרהיב חתך

גוו ארצות־מוצא, של רחב ■מיגוון הציגו
וטיפוסי-יופי. גדלים נים׳

 המייוחל 1975 הים־התיכון נסיכת בכתר
 מתל- וחצי 17ה* בת חן שרי הפעם, זכתה,
 המורה אצל קורס שעברה שרי, אביב.

 עולה פלטשר, לאה לטיפוח־חן, הוותיקה
ה התיכון בבית־הספר השמינית לכיתה
 בחיל- קבוע !חבר לה ויש י״א, עירוני

 ׳ראש־ החגיגי, במעמד אותה, הכתיר הים.
לאי שהעניק וולקר, יצחק בת־ים, עיריית

היה. אשתו, ונוכחות נוכחותו את רוע
הטב זילברמן, ויקי הראשונה, הסגנית

 בקיבוץ הנזז״ל גרעין של הנאווה חית
 צברית בחינניות לקהל סיפרה ביודהעמק,

 לקיבוץ פיצות מכינים כיצד טיפוסית
 הראשית דיילת־היופי אותה הכתירה שלם.

שבחסותה — רבלון חברת של היפהפייה
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# 1 מיו בהצלחה זכו החגיגי, בערב המועמדות של ■1 111 111111 ■•1 1
 זה בערב שס־דבר. שהפכו הכפריות בתילבושות התפרסם אדלר, יצחק המעצב, חדת.
כובע־מיצחייה. חבוש שי, שמואל המנחה, ;משמאל בנלון. עשויות שמלות לראשונה הציג

 זכתה האחרונה מוצאי־השבת ן*
 .נסיכת בתואר נוספת מאושרת נערה ■4

 הראשון של שיאו זה היה הים־התיכון.
 מלכת־המים בחירת תחרות נישפי בסידרת

.1975 לשנת
 פאן־אמריקן במלון נערך המפואר הנשף
 רקע על המלון, בריכת סביב בבת-ים,

 סביב טובל כשהכל מלא, בליל-ירח הים,
 פאר רעננים, ציבעוניים פרחים באלפי

ה את שעיטרו כץ, פירחי של יצירתם
 המקובלת המסורת כמיטב החגיגי אירוע

 עטודי גלגלים צפו הבריכה בתוך עליהם.
 הבריכה בין המפרידה הגדר ועל פרחים,

 עשוי ענקי, כתר ניתלה שמתחת הים לבין
טיבעיים. פרחים עשרות הוא אף

 תמי ,1974 מלכת״המים פתחה הנשף את
 בבגד- מרשימה הופעה שהפגינה בן־עמי,

 הפכה ואשר גוטקס, מתוצרת אדום הוף
מפורסמת. דוגמנית בינתיים

תריסר את ריאיין שי, שמואל המנחה,

חברת של והחוף הים ביגדי של התצוגה את □1ד □111111 1• □
 בן־עמ תמי ,1974 לשנת מלכת־המיס פתחה 11 # 111 ש 1י1 # 11
של ביקיני בביגדי־יס והנרגשות הגאות המועמדות 12 צועדות ריה

;5 בפעולה ..גוטקס
ושזופים. חטובים בגופות מלכת־המים כתר על לתחרות המועמדות

 של ביקיני מדגם בביגדי־הים הודגשו הנאה והשיזפון החיטובים
 יום את שבילו המועמדות, :משמאל בתמונה ״גוטקס״. *;הברת

״פאראמריקן״. מלון של מועדורהבריאות כאורחות כולו השבת:-




