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הכינרת כנסיכת תרת 11״* *1\

אדרעי. מאיר טבריה, עיריית ראש סגן ע״י
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הכי לנסיכת ראשונה נית 111111* !
 חברת נציג גליק, משה על־ידי נרת ן
מראשון־לציון. גינדי אברהם של הבנייה |

זנתו א, מת־ תיכון תלמידת אלימוו!ילברמן,

1111*1 | | ר1̂]]^1 | | ך | | |  הרא־ הסגנית הכינרת, נסיכת זילברמן, אלימזר 1|
#111 1111 1111 111111X1111 השנייה והסגנית (משמאל) חלימי נאווה שזנה 
 אלכס על־ידי מוכתרת השנייה, הסגנית אילנה, :מימין המנצחות. דוכן על ורדי אילנה
חלימי. נאווה את מראיין פאר מני המנחה־המצחיקן : משמאל אולימפיק. חברת נציג רבינו,

 התאחדות־בתי־המלון יז״ר גרא, רחל התכשיטנית לשמאל: מימיןהשופטים
אוחנה, משה חוף־האילנות, בעל אייזן, יוסף קוגל, ישראל בטבריה

 זכרוני, מירי ממוזמביק, הזמר סימון, אפריק התחרות, התקיימה שבו השקט, החוף נציג
וולה. חברת נציג בראון, ודני מהשופטים, הנקודות את שאספה המופע מארגנת

ש אהת חת ^ כי  הופיעו הן רמה ו
 כתחרות הסופרות המועמדות ׳ב׳סך,

 השלישית בתחרות — והפעם המים. מלכת
 על שהתקיימה הכינרת נסיכת תואר על

 השקט החוף של המפוארת המירפסת
 י!ותר, מלוטשות הנערות היו בטברקד*
׳בעצמן. וובוטחות ;מקסימות
 הוא גם היה פאר !מני הדינאמי המנחה
שמאל ועל ימין על !בדיחות זרק !במיטבו,

הכי כנסיכת שנבחרה ו7ה־ בת זילברמן אלימור מקבלת 1111111
!,•1 1|11 1X1111X11 .ברמה־ גן לרהיטי חנות בעלת שהיא קלרה, האס, נרת 

 אותה, עודדה התחרויות, לכל איתה נסעה בתה, של ביותר הטובה ידידתה היא גן,
כלשהו. בתואר אלימור זכתה לא התחרויות באחת כאשר אותה, וניחמה סירקה איפרה,

 והלבבי החם הטברייני הקהל !את והשכיב
 לד.צ־ טשלה תחמה הכינרת יגם הארץ. על

 ׳מכיוונה נישבה ׳קדיחה ׳חוח הערב. ;לחת
במקום. השהייה את האורחים ■על ■והנעקמח

 בחצי החל הכינרת נסיכת בחירת נשף
 ושבן צפוי, היה זה אך !איחור של ושעה

 ׳שקש מהגיזעיים שהוא הטברייני הקהל
 סלאדממהר. יידוע הקטנטונת, זו ׳בארץ

 ׳מחציית בין ואיחור זימן, קש לטברייינים
 טברייני לכל מהיבכך של עניין הוא השעה

עצמו. יאת המכבד
 ז בשוונג החל הוא הערב, ׳משהחל אך
 בעזרת הבנות הגיעו קודם־לכן ואדיר.

 הסימפאטי ונהגו ,ממוזג,אוויר אגד אוטובוס
 נאים חדרים להן ציפו ישם גינתון, למלון

 כבר שלמד ג׳י׳מי, הספר ׳וכמובן ׳למנוחה
 אחדי ימה. אוהבת יומי לימי מתאים ימה

 על לארוחתיערוב הבנות הוזמנו המנוחה
 לרובן שהזכירה יהפולקעם העוף ■טיהרת

 על־ידי הוסעו ׳ומשם ■אמא, של המיטבח !את
 כרגיל השקט. לחוף לופו הדייקן האמרגן

 ומנו־ לסיכום ואחרונות ומילים ■קצרה, חזירה
הגדול. הזינוק ■לקראת הה

 הנוסחים לפני קרא פאר שמני אחרי
 בתחרות המשתתפות ההברות רשימת ,את

 יותר ■גבוהות תהיינה שהבנות והבטיח
1 ׳בזכות קותר חתיכות גלי, ■סנדלי בעזרת


