
י ף ך1ן|1ך  שפר, אביבה |1ך
* *■ י * ״י י  מיספר מועמדת י *
המוע בין היחידה חיפה תושבת שהיא ,2

 בעת גילתה מלכת־המיס, בתחרות מדות
 גס כלולים תחביביה בין כי עימה הראיון

 כאשר אכסוטייס. וריקודים ריקודי־בטן
 תחביבה, את להמחיש המנחה ממנה ביקש

הבמה. על סוער במחול פתחה היססה, לא

ת לפגי ק ^ עו  בתחרות מיספר, שבו
 נערות בין פרטית ביוזמה הנערכת 1

 בעולם הראשונים צעדיהן את העושות
 בת חיילת חידה, אורלי זכתה הדגמנות,

 שבועיים, לפני אלגאנס. מיס בתואר ,19
 מלכות- בחירת אירועי נפתחו כאשר
 ל־ \ התואר על המתחרות התייצבו המים,

 טכס נערך שם באילת, הופעודבכורה
 חטובת־הגו, אורלי ים־סוף. נסיכת בחירת
 ניבחרה העיניים־הצוחקוודתמיד, בעלת

 של השניה כסגניתה השופטים ידי על אז
ים־סוף. נסיכת

 מלכוודהמים שפסטיבל בעת השבוע,
הצ לחיפה, בתולדותיו לראשונה הגיע
ב הקהל את לכבוש חידה אורלי ליחה
 ער קהל זה היה בחיפה. ארמון אולם

המועמדות תריסר כל את שזיכה ונדיב,

[סיכת־הכומל בחיות עם רחיפה מגיע המים פסטיבל

 מנחה היה דנתן דודו הבדרןדודו עס ואיון
נסיכת־הכרמל, בחירת נשף

להן סייע הקהל, לפני המועמדות את הציג הוא בחיפה. שנערך

 להציג להן איפשר קצרצר ראיון ובעזרת התרגשותן על להתגבר
המוע נראות בתמונות הצופים. לפני קצה־המזלג, על אישיותן, את

הראיונות. בעת בלומנפלד, ומימונה כץ מרינה דובי, מיכל מדות

 ואפילו קריאות־הידד בתשואות, בתחרות
מנ ראיין כאשר אבל שריקות־התפעלות.

 יצא אורלי, את מיתן, דוד הערב, יחה
מגידרו. הקהל

כ עצמה את הציגה שאורלי העובדה
ש גיוסה, בטרם וכקיבוצניקית חיילת
 מהרפת והנעורים היופי תחרות אל הגיעה

 חוף־הכי- שעל א׳ דגניה של וגני־הילדים
 גם במיוחד. הקהל את הרשימה לא נרת,

 לעתיד, אורלי של וחלומותיה תוכניותיה
והו לימודי-דראמה השאר, בין הכוללים,

 לגלי גרמו לא התיאטרון, במת על פעה
ה אורלי הזכירה כאשר אבל התרגשות.

 יוצאי להורים בת שהיא העובדה את יפה
הרא ילדותה שנות את שעשתה מרוקו,
לחביבת־הקהל. הפכה בחיפה, שונות

 מקבלת- להתעלם יכלו לא השופטים
 היא לאורלי. החיפאי הקהל שערך הפנים

 סוף סוף שחזרה האובדת כבת התקבלה
 חידה אורלי זכתה וכד מחצבתה. לצור

כ נסיכת־הכרמל ובכתר באהדת־הקהל
אחד.

 זכתה לנסיכה הראשונה הסגנית בתואר
 ירוקת־עיניים בלונדית סלומון, חנה הפעם

 שהיא כובש חיוך בעלת מהרצליה,
 אסור נינט ואילו מצטיינת. שחיינית גם

 בתואר הוכתרה באילת שבתחרות מיפו,
הוסי ים־סוף, לנסיכת הסגנית־הראשונה

 סגנית- :נוסף תואר תואריה לרשימת פה
לנסיכת־הכרמל. שניה

בתחרות למשתתפות התוארים מלאי

 נמסר כאשר. בהתלהבות מחא־כף הבחירה בנשף הקהלבאה מיס־תבל
בישראל, לביקור שהגיעה הישראלית, מיס־תבל כי לו

 שעלה דותן, דודו של מתיחה זו היתה כי הסתבר נסיכת־הכרמל. את להכתיר באה
שוקולד־מנטודמסטיק. שלישיית בנות של הופעתן באמצע נשית בתילבושת הבמה על


