
כסגניותיה זילברמן ואלימוו כהן
כמלכת (מרכז) ביינו תלי נבחרו נו

 ■ארבע יבין תחיה הנכסף התואר על הקשה
 ;המשתתפות צעירת ברוך, ׳שרית מועמדות.

 ראשונה כסגנית נבחרה ערב, בקול שניחנה
 את להקסים והצליחה חתיכית, הים לנסיכת

 כהן יפה ׳תחרות. בכל בשיר פשפצחה הקהל
 זכתה ׳וכובש, עדין ביופי שניחנה טזיפה,
תלמי זילברמן ימוד ואל ים־סוף. .נסיבת בתואר

 סגנית בתארים שזביתד, המועמדת התיכון, דת
 הכינרת ונסיכת התיכון הים ׳נסיכת ישל שניה
ש וחצי 17ה־ בת הגימנזיסטית בייינר, ׳תלי,

 כבר ושזכתה כתפיה עיל גולש הבלונדי סערה
׳לנ שנייה יוסגנקת התיכון הים נסיכת בתואר

 כמעט התייחסו זאת עם יחד אך ים־סוף. סיכת
 ■והחליטו ספורטיבי, באורח לתחרות הבנות :ל
במיטבן. להופיע אחד זה

 המקומות, בשאר כמו בהיכל־התובות, גם
הד ועזרה חברות של נפלאות מחוות זתגלו

 ואיחלו לזיו זו יעצו זו, את זו ייפו הבנות דית.
 בהיכל־התרבות הצלחה. ולחברותיהן לעצמן
ו קרובי־פישפחה למועמדות. תיגבורת נוספה

אותן. ועודדו הקלעים מאחרי אל יבאו ידידים
 !ואמר לשנייה מאחת עבר גאון יהורם הזמר
 לשטוף ״רק ■אליו: שנלוותה אורנה, לאשתו

 ואילו העיניים.״ את לשטוף רק העיניים, את
 מבט העיפה פאר מני המנחה של אשתו קרני,
 של ״יופי לבעלה: ואמרה במועמדות אחד

 מסביב, האלה החתיכות כל עם לך יש עבודה
קשה.״ עובד שאתה מתלונן עוד ואתה

 פסגות, תיאטרון ממנהלי לופו, אלי האמרגן
המאר אחרונים. בסידורים עסק כדרכו, נמרץ
 על־פי גיסים שהם זכרוני ורפי מירי גנים,

 למועמדת ממועמדת עברו המישפחתי, ייחוסם
מקומו. על יהיה שהכל ובדקו

שזה ברוך, שרית
 חביבת בתואר תה 18 !1 # 1\ ״

 כשהוכיחה ״אילנית״ בכינוי זכתה הקהל,
הזמרת. של דומה במראה ניחנה רק שלא

 מאירה המועמדת זוכה פאר
 הוכיח מני למחמאות. זמר

 הצחיק ומהוקצע, מלוטש כמנחה עצמו את
שלו. הקישור בדברי דמעות עד הקהל את

(במרכז), פלטשר לאה הגברת את המועמדות הקיפו לבמה עלייתןלפני ע ת
 1976 לשנת מלכת־המים הבמה. על נכונה בהליכה אותן שהדריכה

אחרונות. עצות ולתת לעודד הקלעים מאחרי אל באה משמאל) (שנייה חידה אורלי

למלכה נוטות
ידי מעשה המלכות כתר

 טל מניח אבנרי, אורי חזה, העולם של הראשי העורך
 אח ,1977 מלכת־המיס ביינר, תלי של היפה ראשה

* גינדי. אברהם לה העניק השרביט את גרא. רחל התכשיטנית
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