
שאירו באילת, הדבר יהיה למשל, כך,
ה בחסותו שייערכו שם, מלכת־המים עי

שי תוך כץ, גדי ראש־העיר של אדיבה
 לרום, ומלון אר?!יע חברת עם פעולה תוף

מלכת־המיס. וחגיגות אירועי כל את יפתחו
 לא תרצו שאם חמיבצע, של עממיותו

 והמהנה היפה את ולהדגיש לציין אלא בא
הסיבות אחת היא בחופי־הארץ, המצוי
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 המלוות והנשפים המסיבות בסידרת פעיל

 אולי שהן מהן, לאחדות המיבצע. את
 זוהי יותר, מרחיקות־לכת שאיפות בעלות

בציבור. עצמן להצגת הולמת הזדמנות
£ 1 ד 1/ ץ

 עצם אלא העיקר, הניצחון ״לא
מהו- הבהרת של זו לסוגיה נדרשנוהמיש־ מסיסמות אחת זו — ההשתתפות״

 חברת הם המיבצע לאירועי חסותם את
 תכשירי- ויצרני הזית עץ והסבונים השמנים
חב של מקומה גם גירל. אאוטדור האיפור

 תנובה, תוצרת־החלב, ושיווק ייצור רת
תי האירועים ולמשתתפי הפעם, ייעדר לא

 ממיבחר ולטעום להתכבד האפשרות נתן
מוצריה.

בחר השנה ייערכו נזלכת־המיס אירועי

)1073( הסופיות המועמדות שורת
לחגוג טובה סיבה

האולימפיים. חקים
 כל ועם הבדלות, אלפי אלף להבדיל
 זה כלל להחיל אפשר והענווה, הצניעות

 העולם של מיפעל־הקייץ־הפסורתי על גם
מלכת־תמים. תחרות — הזה

אי ,18ה־ לשנתו השנה הנכנס המיפעל,
 של והמקובל הרגיל במובן תחרות-יופי נו

 חגיגת־קייץ יותר הוא במהותו המילה.
המוב הביטויים אחד סביב הסובבת עליזה
 שימחת־החיים של ביותר והמהנים הקים

הארץ. בנות חן :ועליזות־הנעורים
חי נערות של חדשים שנתונים אותם

למח שנה מדי הנכנסות וחטובות, נניות
וברחו הארץ חופי על מושכות־העין זור

 המאפיינים לאחד מזמן כבר הפכו בותיה,
 מפריחת פחות לא הזאת, בארץ האביב של

 העליצות ופסטיבל התור. וקול הניצנים
 מלהיות רחוק הנערות־בביקיני סביב הנערך
 פחות לא סיבה הוא הנערות מראה פולחן.
 אחרת, סיבה מכל ולשמוח לחגוג טובה

 יותר. משובבת־עין ובוודאי_
תח מהווה עצמם, לצופים יותר"מאשר ~

הנוטלות לנערות חגיגה מלכת־המיס, רות

)1971( דוידסקו אירים
נשכחת בלתי חוויית

מו תחרותית התמודדות זו אין חלק. בה
אי קאריירות או שגורלות עצבים רטת

 הבחירה ואקט הטכסים בה. תלויות שיות
 עבורן, שוליים פרטים הם ההכתרה או

 העשוייה במיבצע ההשתתפות עצם לעומת
בלתי־נישכחת. כחווייה בליבן להיחרט
 כתרי על המתמודדות נערות לאותן

 השונים, הנסיכויות ותוארי מלכת־המים
 יותר משמעות להם אין מעשית שמבחינה

 בנשף הניבחרת מלכת־אסתר לתואר מאשר
 בתחרות ההשתתפות מהווה עליז, פורימי

 משהו חברתית, הצגת־בכורה של מסע מעין
המקו החברתיים הבגרות לנשפי בדומה
 עבורן זוהי אמריקאיים. בקולג׳ים בלים

 של.הן, ההיכרויות מעגלי להרחבת הזדמנות
חלק לנטילת הארץ, פני על מהנים לטיולים

 להכריז כדי מלכת־הנזים, מיבצע של תו
 לשנת המסורתי המיבצע פתיחת על בזה

1976.
 ה־ של מאירגון־מחדש כתוצאה השגה,

 מקיף יותר הרבה אופי ישא הוא מיפעל,
 נש־ שישה פני על יתפרש הוא וססגוני.

שו מקומות בשישה שייערכו פי־בחירה
 ושבכמה טבריה, ועד מאילת בארץ, נים

 אופי לחגיגה לשוות ניסיון ייעשה מהם
 שלמים שמקומות־יישוב קייצי, קארניבל של

חלק. בהם יטלו

 ונודעות- גדולות מיסחריות שחברות לכך
 את לו ,ומעניקות הלק בו נוטלות שם,

 היה ניתן אם ספק שבלעדיה — חסותן
לקיימו.

 בחירת מיבצע ייערך למשל, השנה
היש מפעלי־הבירה בחסות מלכת־הטים,

המעניקים אחרים מיפעלים• כביר. ראליים

 אנד בתוכניות וילוו אוגוסט—יולי דשים
 האמנים נבחרי חלק יטלו בהן נותיות

 בידיו מסור הנשפים כשאירגון בישראל,
 וניהול גזרי, יצחק האמרגן של הנאמנות
זיכרוגי. ורפי מירי של בידיהם המיבצע

 החווייה עצם מילבד עצמן, למשתתפות
העלי בחגיגת בנטילת־חלק להן הצפוייה

אי מתנות גם כמובן מצפות הזאת, צות
 ובנשפים בתחרויות המשתתפות כל שיות.
ה מלתחות את שיעשירו במתנות תזכנה
מצ בתארים לזוכות שלהן. והאיפור לבוש

בהמ יפורטו שעוד נוספות, מתנות פות
הזו ואילו המיבצע. על הפירסומים שך
בנשי הכרוך הטורח על תפוצה בכתר כה

בטי חינם, בטיול תמימה שנה במשך אתו
אירופה. פני על כמובן, סה

עב־ בזה. מוכרזת המיבצע פתיחת זהו.

הניצנים פריחת כמו

המוע של ההרשמה שלב מתחיל שיו
 את עצמן, את להציע הרוצות אלה מדות.

 לעשות יכולות בנותיהן, את או חברותיהן
 הצעות הטלפון. באמצעות או בכתב זאת

 כתובת לפי לשלוח יש בכתב למועמדות
 על ולציין תל־אביב, 136 ת.ד. המערכת,
להת המעדיפות אלה מלכת־המים. המעטפה

 עם להתקשר מתבקשות טלפונית, קשר
 השעות בין יום בכל זיכרוני, מירי
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ורטוב. מהנה מענג, קייץ ושיהיה
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