
הכינרת* זואו״נסיכת
 !ויפחת גוסקס !של וביגדי־החוף הגיקינים

 וולה, ישל השיער ■תפשירי בזכות יותר
 בתואר המאושרת ׳הזיופה יפי סיפר הוא

 בכרטיס ליוון לטוס תזכה המיס מלכת
 די לא1 יואם אולימפיק. הברת ילה שתעניק

 שבוע במוסך המאושרת המלכה תתארח !בזה
 ישבש־ פאלאס בוולי המפואר במלון תמים
 תזכה היא יספיק, ■לא זה !גם !חאם ווייץ.

 !מידיו הרישיון לקבלת עד נהיגה בשיעורי
 מרכז בעל רחביה, אמנון המורה של

בתל־אביב. נהיגה לימודי
 !ואז השופטים, את !מני הציג ׳אחר־ינך

 אחות יעלו המועמדות הערב. התל כעצם
 לבושות ׳כשהן והוצגו הבמה על אחת

ביקיני.
חיימיאן, רחלי הפתעות. היו כאן גם
 הוכיחה הקודמות, בתחרויות !בלטה שלא

 את לא־מבוטל. חיקוי ובפקשרון !ניהנה כי
 ניהלה ׳מני עם וסלה המבדח הדיאלוג כל

 זו היתה פרסי. במיבטא ׳מדברת ׳כ־סהיא
 גם הנלהב. לקהל חינם !בידור תוספת

 ברור שרית כי גילתה קפלון גרציאלד,
 ג!רצ־ בשטח. היחידה הזמרת אינה הקטנה
 ארבע לפני !שעלתה ;ארגנטינה !בת קאלה,
 שרה ׳כשהיא בזמר, פצחה לישראל שנים

 בקול מיונצץ״ ימא ״באסה הספרדי השיר את
ומעניין. סופרן

 הסוערות ׳מחייאחת־ר,כפיים "ואת ואולם
 ׳תלמידת ז״לברמן, אלייסור גרפה ׳ביותר

 העדין בקולה ׳שסיפרה היפהפייה, התיכון
 הוא העיקריים ׳מתחביביה אחד כי והשקט
 בכינרת. ליסקיחמוים ׳לטבריה ס!בתייב לנסוע

מתעניינת היא ׳כי אל־מיר סיפרה •עוד
 המקצוע את ללמוד !ומתכוונת באסתטיקה

 החמיא פאר מני ׳ניו־יודק. באוניברסיטת
 נותן אני אותך. רואה ׳״׳כשאני :ואמר לה,
!באסתטייקה.״ דוקטוראט !כלום :כמו לך

בבגוי־ים
הטברייני,

 ושחור סגול בגווני גוטקס של בדואי בדגם
 הקהל פני מול אל היפהפיות מיסדר ניצב

מתחרות השתפרו הנערות ושוב. שוב לראותן שדרש
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 כבשו הבנות בהערצה. בהן ומביט פסגות מתיאטרון לופו אלי ■האמרגן עומד הבימה
מ׳הבמ׳ה. לרדת להן להיניח וסירב ממושכות להן שהריע הטברייני הקהל לב את

!מ האפסיוטי ׳המדאה !בעלת חל״מי נאווה
 זיהיביה ואילו משיריה, ואחד קראה חולון
 כאשר ׳סוערות בטחקאות־כפיים זכתה ורדי

״עסלי״ ■טברייני הוא ואביה יכי לקהל סיפרה
 נוכחת הטכריייני׳ת סישפחתד, יכל יופי

במקום. *
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הגדול
 ביחד ■כולן המועמדות שהוצגו הרי
הפסקה. התקיימה ׳לחוד, אחת !וכל

 !למנוחה הבנות להתייעצות, יצאו השופטים
אחרי המיזנונים. על עיט והקהל קצרה

 ׳רוחמה האמנותי׳ת. התוכנית החילה ההפסקה
 איתה והמאה הגיסאריסט ואת החליפה ירז

 אבי ■כותרת, מעלי הגיטאריסטים ואחד את
 ■כשהקהל הגיטארה בלוויית !שר טולדנ׳ו

 ושהזייע אבי, ׳מהבמה. לרדת לו !מנוח אוניו
 סומון, אפר״ק מצד !במחווה יזכה מים ■נחילי

 המסה על ׳טיפס זה עמיתו. נפוס את !שיידע
 ובמומחטת־נייר. ואבי -סל זיעתו את ומחה
 לזמרת דומה מחווה אבי עשה יכך יאחר

 הטכסי ושבנה שבעזרת פונזה, לוליטה
הקהל. את ׳להטריף הפעם גם הצליחה
 הרגע הגיע האמניותית התוכנית אתרי
 התסשייטנית יאת לבוטה הזמין מני הגידול.

 הברת !נציג ׳בדאון דני ׳ואת גדיא !רחל
הסו־ הנערה !את להכתיר וולה התמרוקים

 פקידת ואשר, דלוה זיבתה בתואר ■פולוארקת.
שבמועמדהת. הגבוהה שהוא !בנק,

 רמנז, אלפס לממה יעלה לאחר־וטכן ׳מייד
 והיכתיר בישראל׳ אולימפיק חיברת נציג

 הסכסית, יורדי אילנה השנייה הסגנית את
 היו־ ׳אילנה של אמיה בקהל. יישבו שהוריה

 !מהעץ. ורחוק ׳נופל ואונו התפוח כי ׳כורה
 !וגילתה האסוף שיערה יאת ■פיזרה היא
 !מני לה ואמר לרצפה. עד !שהגיעה צמד,
 ספק ללא היית ׳מתחרה, היית ״׳איליו :יפאר
בעצמך.״ מלכת־הימים בתואר זוכה

 לבמה הוזמן הראשונה הסגנית להכתרת
 אברהם הבנייה ׳חברת ■נציג גליק !משד,

 בתו המראה, עדינת הלומי נאווה מנדי.
 נואווה, ובתואר. זכתה מחולון, השוטר ושל

 ובתואר יגם ובעבר זכתה הכותבת.׳שורים,
חולון. של הוופי ׳מלכת

אמא
ה של כ סי נ

 מלכת״המים בחירת ב׳נשפי כרגיל אז, ^
 סימון, ׳אפריק לבימה הוזמן עכשיו עד 1

 אפי התחירות. של הס״סחרי הסמל שהפך
 ׳באשיקלון הראשונה לתחרות שבא ריק,

 והחליט בבנות התאהב החזוייה, ׳בשביל
 :תחרות יסכל ׳לזוכה ימשלו ׳מתנה ׳להעניק

 הצליח הפעם ■גם ראמייה. הפופולארי ושורו
 ׳שיריו ׳באמצעות ההצגה את לגנוב ׳אסריק

המשעשעים. ותעלוליו
 מיאיר הגדול. הרגיע הגיע ואחור־כך מייד
 הוזמן ׳טבריה, עורייית ראש ׳סגן אדרעי,

 המתוח הקהל הכינרת. נסיכת את להכתיר
 אשד, ׳נראתה ובתוכו ציפורניים, ובסס יישב

 הייתה ■כקפיץ. מתוחה יושבת אחת ׳אלגנטית
 אליי־ של האוהבת ואמה זילברמן׳ קלחה יזו

הכי נסיכת בתואר שזכתה זילברמן מור
 בעליל מרוצה רגליו, על קם הקהל נרת.

 ש־ הנרגשת ואליימור השופטים מבחירת
 לנסיכת שנייר, ׳סגנית בתואר ׳כבר זסתה

 המנצחים דוכן על עלתה היסוד,תייסון,
 זר־ המועמדות שאר עם יחד ׳וקיבלה
וולזז. חברת שד ושי ענקי ■מריחים

 הביתה. חזרו העייפות הבנות יתם, הנשף
 הגדול לנשף ׳עד בלבד שבועיים להן ינותחו

 שיתקיים ׳סלכת־המים ׳בחירת ׳נשף מסולם,
 בתל־ התרבות בהיכל בספטמבר 20ב־

אביב.

הגי שהפך סימון, אפריקהזמו
 מלכת תחרויות של מיק

אלי־ ■הינסיכה לכבוד במייוחד שר המים,
ראמייה. להיטו את זילברמן מור

הפופולרית
כמתח הגבוהה דליה, הפופולרית. נערה
בראון. דני וולד, מנציג שי מקבלת רות,
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