נת שבע־עשוה
נבחוה כ״נסינת
בתחרות מלכת־המיס
ניים ,מטר כזה של יפהפיות לא יורד
עליו בכל יום.
היה זר .מיגוון מקסים של נערות שחורות
ובלונדיות ,גבוהות־קוסה ובעלות עיניים
כחולות ירוקות וחומות .היד .זה מיזוג
גלויות מקסים של בנות ממוצא ממקאי
ובנות שמוצאן מארצות אשכנז .הן הסתו 
בבו ,הראו עצמן כשהן מגלות כי אכן
למדו כיצד ללכת על הבסה בקורס המזורז
שהעבירה להן הגברת לאה פלטשר .מייד
לאחר־מכן הזמין דודו את הבנות אחת־
אחת לעלות על הבמה.

ההפתעה
של סי מון
**דורי שהמועמדות הוצגו בזו אחר
זו ,והמנחה סיפר לקהל בי הזוכה ב 
נשף סזינ ל התרבות בתל־אביב תהיה או 
רחת המלון השווייצי המפואר בתלי פאלאם,
הגיע הזמן לתת לקהל לנוח מעט ולשופ
טים לבחור בנסיכה ובסגניותיה.
אחרי ההפסקה הקצרה חיכתה לקהל
תוכנית עשירה .סולנית להקת ד״פלאטרם
לוליטה פונזה ,שהיתר ,יכולה בעצמה להיות
אחת המועמדות של מלכת המים ,הלהיבה
בשירים סכסיים ובמיוחד כאשר העלתה
אל הבמה אחד האורחים ,הניחה ראשה

 15המועמדות הסוניות במיצעד הנתיחה שר התתוות
על כתפו וידיו סביב מותניה ושרה לו
שיר אהבה .אחריה עלה הזמר אבי טולדנו
שש״להב את הקהל בקולו החם ועם ה־

סגנית ראשונה

שרית ברוך ,מוכתרת על־ידי שלמה קפלן ,נציג חברת־
הבנייה אברהם גינדי בע״מ .שרית שבתה את לב
הקהל כאשר ישרה בקול רם וצלול את שיר שמח ,היתה גס צעירת המשתתפות.

נהיגה ,שיעניק למלכת המים 77׳ שיעורי נהיגה עד הוצאת ה־

גיטארה שלו .הקהל סירב להניח לו לרדת.
אולם הערב היה מלא וגדוש ודודו טופז
עלה לבמה ׳והזמין את תח מה רז ,ששרה

בליווי גיטאריסט את שיריה העדינים ו־
הנוגעים־ללב.
ואז ,לקול צליליה הרועמים של ה־

סגנית שנייה

אלימור זילברמן ,שהרגיעה את עצבנותה בעזרת הסיגריה
דלת הניקוטין סמייל ,מוכתרת לתואר הסגנית השנייה על־
נציג חברת אולימפיק בישראל ישעיהו תגר .את אלימור ליוותה אמה ,שדאגה לה.

קינן ,רכז התרבות של עיריית אשקלון שאינו נראה בתמונה.

תיזמורת הזמין דודו את נציג חברת או־
לימפיק בישראל ,ישעיהו תגר ,להכתיר
את הסגנית השנייה ליגסיכת הים־התימן.
אלימוד זילברמן העדייגד .זכתה בתואר
הנכסף .כסגנית הראשונה נבחרה שרית
ברוך ,הזמרת הקטנה ,שמרוב התרגשות
■נפלה מעל דוכן המנצחות .היה זה שלמה
קפלן ,נציג חברחרד,בנייה אברהם גינדי
שהכתיר את שרית.
יואילו לקראת ׳הרגע הגידול מכולם הזמין
דודו טופז לעלות על הבמה את נציג
העולם הזה ,עורך־הדין אמנון זכרוני ואת
הזמר אפריק סימון ,כדי שיכתירו את
הנסיכה .היתד ,זו תלי ביינר .הקהל מחא
כפיים* ,ניכר שטעם השופטים קלע ל 
טעמו .באן נכונה לקהל הפתעה :אפריק
סימון לא הסתפק בהכתרת המלכה .הוא
התיישב ליד התופים ,׳וללא ליווי שר את
להיטו הפופולרי רמייה.
שלוש הבנות המאושרות ניצבו על דוכן
המנצחות .אלה שלא זכו בירכיו אותן
ונשקו להן .הן לא התמרמרו .הן ידעו כי
מצפות להן עוד שלוש תחתיות ,שבהן
עשוייה כל אחת ׳מהן לזכות בתואר הנכסף.
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