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 למצוא ונסח דיסיונך את הפסד

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת,ד. .קשקשת,״

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קוד־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות
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ראשים. שני לבעל מיטה •
תל־אביב ,34 זוהר רח׳ בק, אורית

נוסף. אורך מס •
זלישניק, ועירית חגית

קרית־ביאליק ,18 דליה רח׳
כל־בו־ תוכנית אחרי מיותם שטיח •
טק.

 הנשיא יהודה רח׳ בן*עמי, שירי
תל־אביב נווה־אביבים, ,36

 מנקודת־ראותו משאית, של חזית •
הנדרס. של

תל־אביב ,6 גזר ,רוז תבלין, דדי
הסרט. באמצע הפסקת־חשמל •

רייזמן, אריק
פתח־תיקווה ,12 טין־גנים רח׳

בדרייב־אין השבוע
 7.15 בשעה

2 שבוע
החביב״ ״הנבל

 9.30 בשעה
 ארצית בכורה
המטורף״ ״הנשף
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 חמים בתים מחפשים אנו
 החמודים חתלתולינו עבור |
חיים בעלי צער אגודת !
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)45 מעמוד (המשך
 שמונו השופטים חמשת בשלום. לסיומו

 את בישרו המקומית הנסיכה את לבחור כדי
 קוסטר, דויד רודה אלה היו לקהל. החלטתם

 אריה ;אשקלון של כפר־הנופש מנהל
 שתחת הישראלים הבירה ממפעלי בוגנר,
 ; 1976 מלכת־המים אירועי נערכים חסותם
 והים החוף בגדי מפעלי נציגת לוי, מרתה
 אאוטדור חברת נציג גולדמן, אבי ;גוטקס
 שעיצבה גרא, רחל והתכשיטאית גירל;

והנסיכות. המלכה של ההכתרה כתרי את
 במעט לא שהסתייעו השופטים, החלטת

מה אחת לכל הקהל שערך בקבלת־הפנים
 היתה בפניו, עצמה את שהציגה מועמדות

 מתל־אביב 17ה* בת דובי מיכל אחד: פה
אשקלון. נסיכת בתואר זכתה

 לראשונה שזכתה שחורת־השיער, מיכל
 היא מלכת־המים, אירועי במהלך בתואר

ב המועמות שאר בין יוצאת־דופן דמות
 היוצרים מהנתונים קורצה לא היא תחרות.

 והשקט הטבעי יופיה להיפך, נערת־זוהר.
 צברית של תדמית לה יוצרים שלה, הפנימי

 1 נדירה ונעשית ההולכת דמות טיפוסית,
ויותר. יותר

 בגימנסיה שמינית לכיתה העולה מיכל,
 ומדריכה חניכה היא בתל־אביב, עירונית
 לשרת המתעתדת הצופים, בתנועת לשעבר
 בבחירתה הצבאי. שירותה בתקופת בנח״ל
 מסוגה דמות גם כי האשקלוני הקהל הוכיח

ועיניו. ליבו אל מדברת
■ ■ !

 נבחרה דובי למיכל ראשונה סגנית
 תיכון תלמידת היא גם הדדי, גאולה *0?

 גאולה, בשנה. ממיכל הצעירה מתל־אביב,
 היתה ים־סוף, נסיכת בתואר נושאת שכבר

 . חיקה. אל שנשר השני בתואר גם מאושרת
 אבך שושי הוכתרה השניה הסגנית בתואר

מתל־אביב. 19ה* בת זהב
 סביב בתוארים שזכו הנסיכות שאר כמו
 האשקלו־ הנבחרות גם זכו ישראל, לחופי

ו איפור מערכות שכללו בפרסים, ניות
 גירל אאוטדור החברות מתוצרת קוסמטיקה
עץ־הזית. של ואוליביה
 בחסותו שנערך באשקלון, הבחירה מעמד

 את היווה חייבי, אהרון ראש־העיר של
 ונופש שעשועים יום של הכותרת. גולת

 ה־ כפר־הנופש למחחרות שהכין מענג,
 חברת אוטובוס הגיע כאשר אשקלוני.

ה שערי אל הנערות, ובתוכו טיולי־הגליל,
! הכפר. תזמורת פניהן את קידמה כפר,

בבגדי־ליצנים, לבושים התיזמורת, אנשי

הגדיל״ ״טיולי ואוטובוס מועמדות
כדי! וטעמה כדת שתייה

 באופנת הלבושים הצוות באנשי מלווים
 חבית אל האורחות את הובילו ,18רד המאה
 משם ראשוני. לחימום פונץ/ של גדולה

 ז ליוותה לחדריהן, התיזמורת אותן ליוותה
בבגדי־ים. המחודשת הופעתן את בנעימות

ש סעודות־המלכים הי{ עצמו בפני פרק
 של הפתוחים המזנונים לנסיכות. נערכו

 המאכלים, מעומס כרעו כמעט כפר־הנופש,
 יכלו לא דייאטה שומרות נערות שאפילו
 קוסטר, רודה של בניצוחו בפניהם. לעמוד
פוס בלתי תוכנית התמשכה הכפר, מנהל

ו כדת שתיה ריקודים, בילויים, של קת
כדין. טעמה
 ב־ לשיאו הגיע המרוכז הבילויים יום

ה על פנסים לאור חגיגית ארוחת־ערב
 1 עליהן העומדים והמלצרים כשהנוף דשא,

 רומנטית אווירה הנערות על נסכו לשרתן
הבחירה. לנשף עד אותן שליוותה
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