
 של לגובה גלי סנדלי בעזרת שהיתמרה זמר, מאירההקהל חביבת
 מאירה נלסון. רפי אילת, מלך על־ידי מוכתרת ם״מ, 1.73

להש והבטיחה עבר לכל חיוכים פיזרה זכתה, שבו בתואר מאושרת היתה גיבעתיים בת
הכיפאק.״ על מבלה ואני לבלות אלא לזכות באתי ש״לא למרות הבאה, בתחרות יותר תדל
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 !אפילו הדהים היפהפיות ׳שלל הקהל. על
 הבאות בחתימות המורגלים האילתים, את

היפה. בעירם לנפוש
 אהד ׳מקומו, את תפש השופטים הבד

 שטא ביטון צ׳וארליי ח״כ* היה השופטים
הפנ מזיכ״ול יסד,ן׳ יועצו!מני בהברת לנשף
 והמי׳סעדן !שמש כוכבי השחורים תרים
 יפה־ נציגה היתד, לפנתרים גם חקק. גאזי
 קהלני דינה זו היתד, הבימה. יעל פייה

הפנת בחוגי !מאד ,הפעילה הירושלמית,
 בינה שמש וכוכבי בעירה השחורים רים

המדוכאה״. ״׳אחותנו !בשם: בצחוק יאותה

 פני על משורה עברו שהבנות אחרי
 אחת- אותן להציג הזמן הגיע האורחים

 אשר, דיינה היתד, חביבה ראשונה ואחת.
 סנדלי בעזרת ס״!מ 1.88 לגובה ושה״תמרד,

 בנק, פקידת ׳שהיא סיפרה דינה גלי.
המניות. בשערי מפתיעה ■בקיאות וגילחת

 המושבניקית שוחט, זהבה עלתה אחרוה
 במשק, יש מד, מני, איותה כששאל מחצב.

 וחתיכות.״ פדות ״תרנגולות, השיבה:
גבוד,ת בלונדית זמר, !מאירה ,3 מייספר

 התפעלות ׳בקריאת זיכתה ומקסימה קומה
 שאפה!״ ״איזו הקהל: ומכיוון

כי סיפרה ,4 מספר זילברמן, אלימור

עו כל ללא זכתה מחיפה, הסנדלר של בתו כהן, יפהיס־סוו נסיכת
השופטים, בהערצת הן זכתה יפה הנכסף. בתואר ררי!

 הבחירה את קיבלה היא המועמדות. ביניהן שערכו הפרטי בטוטו וגם הקהל באהדת הן
המשמחת. הבשורה את להורים לבשר כדי הביתה טילפניה לא אפילו בצניעות,

אלימוו
בתואר
*נסות

 כסגנית שנבחרה מי עדינת־המראה, זילברמן
 הפעם זכתה לא הים־התיכון, לנסיכת שנייה

 להמשיך והחליטה ספורטיבית רוח הוכיחה -אולם כלשהו,
רבות. רקע תמונות צו$מה היא בהמשך. מזלה את

1!3|,>1| '  בתואר זכתה המשתתפות, צעירת ,16ה־ בת ברוך |
גם הוכיחה הים־התיכון, לנסיכת ראשונה סגנית 11 8 !1?

 פצחה שרית יפה. קול מסתתר הקטנה דמותה מאחרי כי הפעם
מצטיינת. כספורטאית עצמה הוכיחה לבמה מחוץ הבמה.* על בשיר

איסתטיקח. ללימוד וברצועת זיני חלימידה ד,יא
 מספיר שטרית רוחי הביטה על כשעלתה

 יכי למגי ׳סיפרה דוחי הדוחות. נסערו 5
בע בלי !מני ׳מיקצועית, ג׳ז ׳רקדנית היא
 יודעת. :שהיא ימה להדגים ליד, חצייע יוות

 בוני להקת של במאני פצחה חתיזטורת
 ׳כשהיא ׳משגע ג׳ז קטע הרביצה ורותי אם,

 הקהל !מצד ׳רועטוית !מחיאות-יבפיים סוחטת
המשולהב•

 טמחיאות- זכתה קד,לגי, דיינה ,7 .מייספר
 דודניתו היא יכי סיפרה סוערות כפיים

קהלני. אביגדור אל״מ של
 נכונה 8 ומספד הלומי, נאוה־, כשעלתה

 קראה עדינת-המראה נאווה הפתעה. לקהל
 כותבת שהוא השורים אחד יאת באוזניו

 יורדי !׳אילנה ,9 ׳מייספר לפרסים. ושטרצונה
 ושהוא קבוע יחסר ישיש.לה ■סיפרה חסיכס״ת,
 ,11 ומיססר ואילו לו להינשא ׳מתכוונת

 המשתתפות, צעירת ,16,־ד בת בדוד שדית
ש סיפרה ׳כאשר יטטחיאות-יכסיים זכתה

 את הוכיחה ואף זמרת להיות ברצונה
 בליווי הבאה, בשנה בשיר ופתחה יכולתה

התיזטורח.
 מים־ כי סיפרה ,13׳ ׳מיספר ישחר, ייעל

 וני אותה, סחתיע אינו הסידורי פרד,
 ישם ח״פה׳ בעיר כפקידה עובדת היא
 בייינר, תלי ,14 מיספר ׳מתגוררת. הייא

 התיכון הים כנסיכת בשבת ׳שנבחרה מי
 סיפרה ׳סוערות, בתשואות הפעם גם זכתה

 ברמת- הותיכון בבית־היספר ׳לימודיה על
 ללימודי להתמסר כוונתה ועל השחץ

 של אצטער, את באונוטרסיטה. ׳ביולוגיה
 ומשובצת זהב טטעית ׳כבר קושטה תלי

 היב־ לרגל ומאב״ד, קיבלה שאותה יהלום,
הים־יד,תיכון. כנסיכת חירד,

 ,15 ׳מיספר הביטה על ■כשעלתה אולם
 #מחיאות ים־סוף געש היפהפייה, טחן יפד,

 שהשופטים ליפני עוד הקהל. של הכפיים
 שיפד, טרור ׳כמעט היד, להתייעצות יצאו
ומעלה. ׳טשיכמה לפתות, הקהל בעייני היא,

השופ הפסקה, על הכריז פאר מני
 אח־כד, שהיתר, להתייעצות יצאו טים

 !בחירוף נלחם ׳ביפת צ׳ארילי ח״כ וסוערת.
 קה־ דינה הירושלמית של זכותה על ׳נפש
 החולוינית חלי&י ניאותי, עם שיחד לני,
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