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 לראשונה בחיפה, שנערכה בתחרותהניבחרות

מלכת־ תחרות של קיומה שנות 19ב־
 החיילת זנתה בתואר הכרמל. נסיכת לראשונה נבחרה המיס,
גדלה אולם במוצאה, חיפאית שהיא במרכז) ,11 (מס׳ חידה, אורלי

 סלומון .חנה נבחרה הראשונה כסגניתה א׳. דגניה בקיבוץ ולמדה
 זכתה השנייה הסגנית בתואר ואילו מהרצליה ),4 מס׳ (מימין,

ב השלוש זכו לתארים נוסף משמאל). ,10 (מיספר אסור נינם
גירל. ואאוטדור עץ־הזית, החברות מתנת מייוחדות, תשורות

1| | | ?1 1* 11 *7  לימין): (משמאל השופטים חבר על הוטלה הנסיכה בחירת מלאכת 1
 מעץ־הזית; ישעיה טובה הבירה! מיפעלי נציג קנדלר, דויד □ 1י1-111ע1י

מוולה. ורשבסקי ו?!רלוס אולימפיק נציג רבינו, אלכם !גירל אאוטדור נציג קליידר, יצחק

ה הבחירה לטכס עד בשפע. עוד מצוי
 הבא בחודש שייערך מלכת־המים, של סופי

למוע מצפה בתל־אביב, בהינל־התרבות
 הצטרפה אליהן — בתחרות הסופיות מדות

 חיב״ה חיילת קופפרברג, שלי גם השבוע
 מיב- של ארוכה שורה עוד — מתל־אביב

אשקלון. ועד מטבריה הארץ, ברחבי חנים
 עבורן משמשים אלה איזוריים אירועים

ה ההתמודדות לקראת כהופעות־הרצה
 הקהל בידי הבחירה תהיה שם מכרעת,

 עבור ממונה. שופטים חבר בידי ולא עצמו
 שלרובן וחיילות, גימנזיסטיות הנערות,

 — קהל לעיני הראשונה ההופעה זוהי
 יש — גוטקס של קצרצר בביקיני ועוד
 הבמה, פחד על להתגבר לסייע כדי בכך
מה ההתרגשות ועל הזרקורים אור על

 המיקרופון מול הראשון הפומבי ראיון
משפ משגיאותיהן, לומדות הן הפתוח.

 כיצד ומכירות הבמה על תנועתם את רות
 קצרה אימרה או לבבי חיוך בעזרת ניתן
שלם. קהל לכבוש אחת,

 הראשונים הניצנים הופיעו כבר בחיפה
 מיפה- כמה שהחלו העצמי הביטחון של

 הזמר הצליח כאשר לקבל. פיוודהקייץ
בהת הקהל את עמו •לסחוף אלקיים ג׳קי

 לא מלהיטיו, אחד את כששר להבות
 מהן כמה אדישות. המתחרות גם נשארו

 דותן, דודו הערב, מנחה של להזמנתו נענו
עליז בריקוד הבמה אל עמו יחד יצאו

אלקיים. של מנגינתו לקצב
 המועמדות, אחת אמרה הזה,״ ״בקצב

 אם אפילו להתרגש, זה מה אשכח ״אני
בבלומפילד.״ להופיע אצטרך

נינט השנייה, לסגנית 7111 י 1111
1#' יהב, יונה מעניק אסור, י

 בחיפה. ותיירות לפיתוח האגודה מנכ״ל
בתו נינט זכתה באילת, קודמת, בתחרות

יס־סוף. לנסיכת הראשונה הסגנית אר

11 1 1 1 7 1!  לנסיכת־הכר־ הראשונה ך
מ סלומון חנה היא מל 11 1111111

 לה עוטה םרטיההכתרה את הרצליה.
הבירה. מיפעלי מהנהלת בוגנר, אריה


