
ברציפות, כימעט נערכת, שבהן השנים 16 משן ך*
 הזה, העולם מטעם מלכת־המים בחירת תחרות ^

 לצפות הבא קבוע, קהל־אוהדים התחרות לה רכשה
 היפהפיות בקרב גם בשנה. שנה מדי בנאמנות בה

 כי, יודעות והן התחרות, שם יצא עצמן הצעירות
 לחן תשמש — לא אם וגם — שתיבחרנה במידה

 עולם אל קרש״קפיצה זו בתחרות״יוקרה ההשתתפות
והדוגמנות. הזוהר

 מיבחר את לגלות ניכרים מאמצים מוקדשים מדי־שנה
 לח! להעניק הבמה, על להעלותן הנוער, יפהפיות

 לפני ולהציגן הגדול, המאורע לקראת ושיפשוף ליטוש
במיטבן. המצפה הקהל

 גבוה אף היה ושכרם כאלה, מאמצים נעשו השנה גם
 ,17ה־ מלכת־המים של נשף־הבחירה המצופה. מן

 ב״היכל־ גחודש, 29ה־ הבא, שני ביום שייערך
מייוחד״במינו. מאורע יהיה בתל־אביב, התרבות״

*
בתחרות, המשתתפות הנערות רמת עלתה השנה כי
 כל על האישי, מיטענן מבחינת והן יופיין מבחינת הן

 היתה לא מעולם כי בביטחון, לומר, אפשר התחזיות.
 עד־כדי״כד, זו. בשנה כמו גבוהה כולן המועמדות רמת

 הגיעו התחרות אודות הפירסומים תקופת כל שבמשך
 רציני. היה והניפוי ללא־הרף, רבות חדשות מועמדות

 יבול את תייצגנה אשר המאושרות, 16 מויינו לבסוף
 ובגאווה. בכבוד האחרונה בשנה ישראל של היופי

 ביותר רחבה קשת ביניהן למצוא יוכל אוהב״היופי
 ארצות״מוצא, צבעים, של מגוונת גלריה טיפוסים, של

 ועולות־חדשות, הארץ ילידות :ותכונות השכלה
 מוצקות ומיניאטוריות, גבוהות וכהות״שיער, בלונדיות

ושבריריות.
 התחרות, בערב יקשטו, חיכל־התרבות אולם את

 פירחי־בץ, של בעיצובם יפהפיים, חיים פרחים אלפי
— בשנה שנה מדי התחרויות של המסורת כמיטב

 השלמה המהווה תפאורה הטיבעי, ליופי טיבעי רקע
לפניה. שייערך למיצעד״היופי

 של אחד מיספר הבידור־הקל אמן ינחה התוכנית את
 תוכנית• אלה בימים המכין גדי, יגיל. גדי — ישראל

הבא, בחודש הבמות אל לצאת העתידה חדשה, יחיד
 לכבוד אך שלו. חדשה תכנית ערב הופעות לערוך נוהג אינו

התחרות. את להנחות והסכים ממינהגו, חרג זו הזדמנות

*
 שלמה הזמר את תכלול והמגוונת העשירה התוכנית

 הקרובים בשבועות לצאת עומד הוא שגם ארצי,
 שתי של ליווי חידוש: ובה חדשה, בתוכנית־יחיד

 כבר והאהובה המוכרת לשירתו, נופך שיוסיפו נערות-חן
 מן קטעים ארצי שלמה יגיש זה בערב כשלעצמה.

 הנערות, בשתי מלווה כשהוא שלו, החדשה התוכנית
התפוח. ובתיזמורת

 שלישיית״הבנות לתוכנית״הבידור יעניקו הנשי הנופך את
ק, היום, בארץ ביותר החיננית טי ס מ ה- ט מנ ד- ל קו  שו
העולם. ברחבי אף שם לה קונה שהחלה

 ולהקת ארקין ג׳וקי יחתמו העשירה התוכנית את
 במיקצב מתוכניתם בקטעים שלו, בנית-הג׳אז

הארץ. ברחבי אולמות כיום הממלאת ׳,75
 הן לעצמן. נוסף להראות, מה יהיה למועמדות וגם

 ים ביגדי האחת: תצוגות־אופנה. שתי להציג עתידות
 העונה של קווי־האופנה במיטב גוטקס, חברת של וחוף

 הקו של הופעת״הבכורה זו תהא ׳.76 שנת הבאה,
אדלר, בוטיק משל שמלות :השנייה התצוגה החדש.

ק המעצב על־ידי במיוחד עוצבו אשר ח צ ר י ל ד  לכבוד א
זח. חגיגי אירוע

 המאפרות מיטב על־ידי מאופרות תהיינה המועמדות
 את העניקה אשר רבלון, הנודעת חברת־התמרוקים של

 בשקופיות־צבע אף יודגם זה ואיפור זה, לערב חסותה
 בעת הבמה על שיוקרנו הנערות, של גדולות אישיות
במלואו. המייוחד האיפור את ויפגינו הקהל לפני הצגתן

 מייוחדת. תשומת־לב הוקדשה המתחרות של לשערן גם
 מימי, על״ידי מיוחד, טיפול קיבלו הן האחרון בשבוע

 חמייועד במרכז וולה, חברת של הראשית המדריכה
בשיער. בטיפול ספריות להדרכת

*
 הנערות תהיינה והמטופחת הנאה הופעתן את

 ה יא לטיפוח־החן, הוותיקה למורה חייבות היפהפיות
שר, ט  אותן ולימדה חלקן, את גילתה אף אשר פל

ביותר. היפים צדדיהן את ולהבליט להתנועע כיצד
 חלק ליטול הקהל גם יוכל הערב של בשיאו ואילו ,

 את עליו לרשום יובל כרטיסו, על שישמור מי פעיל.
 מכל, יותר בעיניו חן שנשאה המועמדת של מיספרה

 לקלפי הכרטיס הטלת על״ידי בבחירתה ולהשתתף
המייוחד.

 ערב מבטיח הללו הגורמים בל של המוצלח שילובם
רב. זמן בזיכרון שיישאר ויופי, תוכן מלא ומהנה, נעים

בית־העמק זילברמן, ויקיתל־אביב חזן, אסי

חיפה בהן, רוניתתל־אביב בצלאל, רחל


