
 במיסגרת השנה הוענקו נוספים תוארים שלושהמלכות־המישש
(מימין) 17ה־ בת דובי מיכל מלכת־המים. תחרות

 של רעייתו כיום ארז, לאופירה שנה 20 לפני שהוענק השנה, צברית בתואר זכתה
הוכתרה וחצי ו5ה־ בת (במרכז) כ״ץ מרינה נבון. יצחק חבר־כנסת

מלכת־האיפור. בתואר זכתה (משמאל), גופר אורלי ואילו הפופולארית. הנערה בתואר

 בירה יצרני מפעלי־הבירה־הישראליים, נציג קנדלר, דוידגבו לה תנו
 מעניק מלכת־המים, תחרות נערכה שבחסותם גולדסטאר

 ישעיהו, טובה :דידו למלכת־המים. הראשונה הסגנית בלומנפלד, לסימונה גברית נשיקה
קנדלר. עם יחד סימונה את שהכתירה עץ־הזית, חברת של יחסי־הציבור אשת
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 השנייה והסגנית (משמאל) בלומנפלד סימונה הראשונה הסגנית :סגניותיה שתי בין
 בתל־ היכל-התרבות במת על שנערך ההכתרה טכס אחרי מייד (מימין), הדדי גאולה
גוא. רחל התכשי־טאית בידי במייוחד עוצבו המלכות שלראשי הכתרים אביב.

 לבסוף בתואר. תזכה מי לנחש היה קשה
הפור. נפל

 למיש־ בת וחצי, 19ה* בת חידה אורלי
 בקיבוץ מילדותה שגדלה חיפאית, פחה

 הצליחה הכינרת, חוף שעל א׳ דגניה
 ביותר אותה ■שזיכה הקהל, את לכבוש
 המועמדות. משאר אחת כל מאשר קולות
 מצה״ל, שיחרורה סף על העומדת אורלי,

 לקראת עצמה את להכשיר והמתעתדת
נב שחקנית־רקדנית־זמרת, של קאריירה

.1976 לשנת כמלכת־המים חרה
 שלוש־עשרה מתוך נוספות, נערות חמש

מילבד בתוארים. הן אף זכו המתחרות,

 מלכת־האיפור בתואר שזכתה גופר אורלי
 הוענק לה דובי, ומיכל ניפרדת, בתחרות

הצב הופעתה בשל השנה צברית התואר
 בתוא־ האחרות שלוש זכו הטיפוסית, רית
 ההצבעה קולות במניין דירוגן פי על ריחן

הקהל. של
 תלמידה ,17ה־ בת בלומנפלד סימונה

גאו ראשונה. כסגנית הוכתרה מתל־אביב,
 וחצי 16 בת מצטיינת תלמידה הדדי, לה

 מרינה ואילו השניה. הסגנית בתואר זכתה
 הגמנסיה תלמידת וחצי, 15ה־ בת כ״ץ

 זכתה הרביעי, במקום שדורגה תיכון־חדש
הפופולארית. הנערה בתואר

תל הדדי, גאולה של לראשה ך 11 ך
 וחצי 16 בת גימנסיה מידת 111 !■

 השנייה הסגנית בתואר שזכתה מתל־אביב,
 המג־ גוטליב, ארמון מניח למלכת־המים,

גוטקס. בגדי־היס־והחוף מיפעל של כ״ל

 זאב בישראל, איירוויים אולימפיק חברת־התעופה מנכ״לבחו־־ל טיול
 של כרטיס־הטיסה את חידה אורלי למלכת־המים מעניק קיס,

 הזה העולם ממנכ״ל מורכב שהיה השופטים, שחבר לאחר הוכתרה המלכה אולימפיק.
 האופנאי פלטשר, לאה החן מטפחת קיס, זאב בישראל אולימפיק מנכ״ל מיטון, אברהם

הצופים. של ההצבעה פתקי את לספור סיימו זכרוני, מירי והמארגנת דה־מרדיקס פייר

 של היופי דיילותההצבעה
 אאוט־דור חברת

 הוטלו אליהן הקלפיות את נשאו גירל
 שבחת בתחרות, הצופים של פתקי־ההצבעה

וסגניותיה. מלכת־המים את קולות ברוב
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