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 את בגאווה מציגות אסויאל ונורית (מימיו)

״גוטקס״. של ביגדי־הים של החדיש הקו

׳ש היפהפייה, ׳ובתם הראל, מיכל שעתה,
בתח הכתרים באחד בנקל לזכות יכלה
פה. השתתפה אילו רות,

ה שלישיית ■סיפקה הבידורי הצד את
 כל ששבתה שוקולד־מנטה־מסטיק, נערות

בעליצותה. לב
 את שבילו והרעננות, היפות המועמדות

כאור עצמו, במלון לנשף שקדם היום כל
 שוב הוכיחו שלו, מועדון־הבריאות חות

 עדיין והנעורים היופי לתחום לפחות כי
 — חדשה שנה לכל וכי פיחות, חל לא

משלה. ומייוחד שופע יפהפיות יבול
 צביקה הזמר עם שאירעה תקלה בגלל

 כרטיס בידו שמחזיק מי כל יוכל פיק,
 כרטיס כפיצוי, חינם, לקבל זה, ממופע
 מלכת- תחרות של הסופית הבחירה לנשף
 הד התרבות. בהיכל שיתקיים ,1975 המים
תבוא. המועד על דעה

התיכו ״הים נסיכת בכתר ים בבת
 העניקה אשד תלם, זיווה — המיבצע נערך

בתא הזוכות לכל החברה מטעם מתנות
הראשונים. רים

 ה- חנש, תמי הוכתרה השנייה כסגנית
 .משכונת והאכסוטית הגיזעית תימניה

 חופשה שקיבלה בתל־אביב, גיבעת־׳עמל
 את בנשף. ההשתתפות לצורך וחדת מיי

 פאן־ מלון של החדש מנהלו הכתיר תמי
???ו אמריקן,

בביגדי־ הקהל לפני הופיעו המועמדות
ב הזוכות ושלרש גוטקס. חברת של ים

 ביגדי־הים את קיבלו הראשונים תארים
 בתצוגודאופנה הופיעו כן במתנה. שלהן

יצ פעצב-האופנה של ביצירותיו מקסימה
 בתל-אביב, אדלר בוטיק בעל אדלר, חק

 כפריות ושמלות בנלון שימלות שהציג
שלו. המייוחד הלהיט שהן רעננות,
ה האנשים שאר כל בין ניראו, בקהל
 ■שהגיע מודעי, יצחק ח״כ גם חישובים,
ב מלכת־יופי שהיתה מי אשתו, בליוויית
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 כאן תלם. זיווה ״רבלוך, חברת של שית
חן. שרי הנסיכה, את מאפרת היא

 המועמדות את
 לקראת הלבישו

 גניה, ואשתו אדלר יצחק המתכנן ההופעה
בפעולתם. צופה ילדיהם מארבעת כשאחד

ם1 ם שוב ה :מיבחן
״ובלון דיילת וולקר, חיה :וון,

השופטים, לפני צועדת זמיר תמי המועמדת
 אברהם :לשמאל מימין לבחירה, אחראים שהיו

אראל. ויצחק אדלר יצחק בן־עמי, תמי תלם, זיווה
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בתחרות, הזוכות
(במר חן, שרי ,ה
קפצו, חנש תמי יה

 שלישיית :משמאל למטה המלון. בריכת תוך אל הכתרתן, לאחר מייד
 זמיר, תמי מימין ההופעה. לפני האחרונים ברגעים נחה מועמדות

כנסיכה. שהוכתרה חן, שרי — ומשמאל קדוש, סופי באמצע




