
 תרמיוה ב״נו, חדי
ן8ו8 ו ו ש ה ־  ת
״ 11 נ י ת ה ־ ם י ה

יס־סוף נסיכת לתחרות בקוצר־רוח מצפות הן כי ואמרו תלי. על־ מוכתרת הים־התיכון, נסיכת ביינר, תלי ן1ד,0!1ן1
י 11111 י י ארקיע. חברת במטוסי הבנות תטוסנה לשם באילת, שתתקיים סגניותיה ושתי תלי סימון. אפריק הזמר ידי ^

ססייל. סיגריות ועישנו סולידריות גילו המועמדות מבין המעשנות של בשימחתה שמחו הבנות וולה. חברת מתנת שי בחבילת זכו

/ג!ש! שה הטיה

1

תחי לשני קצרה למנוחה לחדרים עלז ואז
האירוע. לת

 מרגשים מחזות התגלו בחדרים, למעלה,
 לזו. זו עזרו הבנות הדדית. חברות של

הפופו ספק ללא היתז! כהן קליין יהודית
 בכף־ לקרוא היודעת היא, ביניהן. לרית
 < מסוגלת היתד, לא אך לכולן קראה היד,

 קהלני, דינה הנכסף. בתואר תזכה מי לנחש
 גבותיה את מרטה המקסימה, הירושלמית

 לתחרות שהגיעה העדינה חלימי נאווה של
 זהבה חולון. מיס בתואר שזכתה אחרי

 זמר למאירה עזרה המושבניקית שוחט,
אחרונים. בסידורים העירונית

ה פצחה בערב תשע השעה :שהגיעה
 דודו המנחה רועמת. במנגינה זמורתת

 לגברים נערכת התחרות היתד. שלו טופז
 בתואר מראהו יפי בשל ספק ללא זוכה היה
 הרביץ ומייד הבימה על עלה המים, מלך
ה האורחים את שהשכיבו בדיחות כמה

 ויצר הבריכה שטח את שמילאו רבים
הקייצי. בערב חגיגית אווירה
 השופטים חבר את שהציג אחרי מייד

 באירוע, שהשתתפו לחברות דודו הודה
 את הזמין דודו הגדול. הרגע הגיע ואז

ה בפני עצמן את ולהציג לעלות הבנות
הקהל.

 התיפאורה של המסתובבת הדלת
 נפתחה, הבטה את שקישטה העליזה

ה ראשונת גבוהת־הקומה, אוזר ודליה
עי- לטש הקהל בפתח. נראתה מועמדות,

תכולת בלונדית יפהפייה ביינר, לי ^
 שעה בהתערבות. הפסידה עיניים, 1 ו

נסי תואר על התחרות תחילת לפני קלה
 על בתחתיות הראשונה התיכון, הים כת

 החבר עם ■תלי התערבה מלכת־חמיס, תואר
תזכה. לא כי עופר, שלה, החייל
ירוש ילידת הצעירה שגתה. תלי אך
 בית- של השביעית בכיתה הלומדת לים,

 זכתה סרמת־השהון, המקיף התיכון הספר
ש החם הקהל מידי סוערות בתשואות

 במלון הבריכה שלפני הרחבה את מילא
ה על עלתה היא באשקלון. גני־שולמית

 בתח, מתבדר ושערה גבוהת־קומה בימה,
 טופז דודו המנחה בידי סיפק שהיה ולפני

המיקרו את מידיו נטלה פיו, את לפצות
 מהדף תקריא שאסר, ״במקום ואמרה: פון
 וכך, אני.״ זאת אעשה עלי, לך שכתבו מה

 של אחד מקצה נעה כשהיא רב, בביטחון
 לקהל תלי סיפרה האחר, קצה אל הב-ימה

 תיכון תלמידת ,17 בת היא כי המשולהב
סו על לרכב הפנויות בשעותיה האוהבת

 סיפרה לא שתלי מה טניס. ולשחק סים
 אינה היא הזוהרת הופעתה למתת כי הוא

 מות מאז למיניהן. בעבודות־בית בוחלת
 משק את מנהלת היא כשנה, לפני אמה,
 הצעיר באחיה ומטפלת אביה של פיתו

 לחיות תלי מקפידה זאת עם יחד ממנה.
ה מראה את מטפחת מלאים. חברה חיי

 שיערה של זוהרת צורה על ושומרת חיצוני
וולה. של תכשירי־השיער בעזרת הבלוא־י

 הדדית עזיה
בחדרים

 הכתר שהונח לפני שעות מונה ***
 עבור החל תלי של היפה ראינוה על

 הסופיות המועמדות יפהפיות, חמש־עשרה
הגדול. היום מלכת־המים, לתחרות
 התרבות היכל ברחבת התקבצו הבנות

 ממוזג- באוטובוס משם הוסעו בתל־אביב,
באשק־ גני־שולמית למלון אגד של אוויר

ליז•
 פניהן את קיבל גודמן, מר המלון, מנהל
 על־ידי הוזמנו והן מרענן, קל במשקה
כל לחזרה פסגות מתיאטרון לופו האמרגן

 אירגון של תחילתו זו היתה ראשונה. לית
הערב. כל לאורו עצמו את שהוכיח מופתי
 שהבנות אחרי שעון. כמו דפק הכל

 בחדרי לנוח עלו הן תפקידן, ע.ל חזרו
 בשערה בטיפול זכתה שרצתה מי המלון.
 ג׳ימי, החיפאי הספר של האמונות בידיו

 *המאפרת עוזריו. צוות את איתו שהביא
 הבנות את איפרה אלקייי, אנה ג׳ימי, של

 הנאמנה עוזרתה בעזרת זיכרוני, ומירי
 והחוף הים ביגדי את לבנות מדדה תמי,

 סנדלי להן ומדדה גוסקס של המקסימים
הוז ההכנות, שהסתיימו אחרי מייד גלי.
המלון של בחדר־האוכל לסעוד הבנות מנו

י1ך1 ק 111111  ושתי התיכון הים נסיכת ביינר, תלי |
(מש זילברמן אלימור סגניותיה, #1 11111 1111 111
כשהכתריס, ההכתרה דוכן על ניצבות (מימין) ברוך ושרית מאל)

 על מונחים גרא, רחל התכשיטאית במייוחד תיכננה שאותם
השופ ולחבר לקהל והודו דמעות עד התרגשו הבנות ראשיהן.

השופטים. .לטעם זהה היה זה במיקרה הקהל טעס ואכן, טים.
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