
 מכתיר ישראל וולה מנכ״ל בראוו, מיכאל
 זילברמן. אלימור השנייה, הסגנית את

 חבילות הזוכות לכל העניקה- וולה חברת
בשיער. לטיפול מוצריה ממיטב שי

 מניח סטייל, סיגריות יצרנית דובק, חברת נציג נאמן, יהושע
 הקהל, כחביבת שנבחרה ברוך, שרית של ראשה על הכתר את

 בליווי כששרה היפה, בקולה הנוכחים לב את שכבשה אחרי
כוכב. אדם לכל אילנית של הידוע שירה את התיזמורת

 מעניק בישראל, אוליימפיק היוונית התעופה חברת מנכ״ל קיס, זאב
 החברה. מתנת ורודוס לאתונה כרטיס־טיסה ביינר תלי המים למלכת

 סיפרה, בבית הסוכות חופשת תחילת עס מייד הכרטיס את תנצל תלי
אולימפיק. התעופה חברת במטוסי וברודוס יוון באיי לטיול תצא

 מעניק ופתח־תקווה, רחובות בראשון־לציון, הגדולה חברת־הבנייה בעל גינדי, אברהם
 אם כי לג״נדי הבטיחה תלי שלו. בחברה דירה לקניית הנחה ל״י אלף 25 שי למלכה
יקרות. מתנות המתמודדות לשאר גס העניק גינדי אברהם המתנה. את תנצל תינשא,

 המועמדות כהן. יפה הראשונה הסגנית את מכתיר גוטקס, חברת מנכ״ל גוטליב, הרמין
 ובגד־חוף בדואי בסיגנון גיוטקם של ביקיני במתנה קיבלו מלכת־המיס בתחרות הסופיות

גלי. חברת של עקב גבוהי סנדלים המועמדות כל קיבלו כן ופירחוני. שקוף מבד
3>

 בתל־ מרכדלימודי־נהיגה מנכ״ל רחביה, אמנון
 מעטפה ביינר תלי למלכת־תמים מעניק אביב,

 במיספר נהיגה שעורי לה המקנה מיכתב ובה
)לה.1ץ הנהיגה רישיון להוצאת עד בלתי־מוגבל

 שבשווייץ, בברן פאלאס בלוד מלון נציג ברננב יורם הפירסומאי
 המפואר במלון ימים שבוע בת לשהייה אישור למלכה מעניק
 תסייר הכוכבים 5 בן במלון לשהייה נוסף שווייץ. בבירת ביותר

פאלאס. בלווי בעל בהדרכת המוריקה, שווייץ רחבי בכל תלי

 למלכת מעניק ארקיע, הנהלת חבר זליחובסקי, חיים
 החברה של החדש במטוס־הסילון כרטיס־טיסה 1977 המיס

 מלון חברת מנכ׳׳ל על־ידי הוזמנה תלי ובחזרה. לאילת
המשופץ. במלונו להתארח מזרחי, יעקב שבא, מלכת
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 תנועתטרון להקת הגיע. הגדול הרגע

 שימ- דורית של בהדרכתה מרמת־השרון,
 קיטעי וביצעה הבמה על עלתה רון,

 הבמה על עלה אחריה מהנים. ריקוד
 חומים וחולצה במיכנסיים פאר, מני המנחה
 כדרכו, ומלוטש מהוקצע לבן, עליון ומעיל
בתחרות. שהשתתפו לחברות והודה

 מיצעד
יופי של

ע——
 בדי- לסידרת עבר לאחר־מכן ייד **

 השאר ובין הקהל, את שהשכיבה חות ■)4
 אים־ המצרי, שר־החוץ את שאלו כי סיפר
 הישראלי שר־החוץ חזר מדוע פהמי, מעיל

 שכח הוא ״אולי השיב: ופהמי לישראל.
 משה כאשר כי הוסיף אחר־כך משהו.״

 את קארטר ג׳ימי הנשיא סגר הגיע דיין
כדי ארצות־הברית, של התעופה נמלי כל
י■......— 30 —

לישראל. לברוח יוכל לא שדיין
 אווירת את להפיג שהצליח אחרי ורק
 המועמדות את מני הציג באולם, המתח
 ואחר־כך ביחד׳ כולן בתחילה לבמה. שעלו
 גוטקס של בביגדי־ים לבושות אחת. אחת
ססגו בפרחים המקושטת הבמה רקע ועל
כנע המועמדות ניראו דקל, ובענפי ניים
 בלוג- מרוחק. מאי שבאו אכסוטיות רות

 שיער, וארוכות קצוצות ושחורות, דיות
 בסך, צעדו הן להפליא יפות אחת אחת

הקהל. לפני עצמן והציגו
 דליה את הבמה על מני העלה אחר־כן•

 ובכל מזלה שהתמזל בנק פקידת אשר,
 לפני שהוצגה הראשונה היתד, התחרויות

המו שוחט, זהבה הוצגה אחריה הקהל.
 הגדולה. בעיר לגור שעברה שבניקית

 מאירה זהובודהתלתלים עלתה אחריה מייד
 תל- מלכת בתואר בעבר שזכתה זמר,

 זילברמן אלימור עלתה בעיקבותיה אביב.
 הסופר כי כשסיפרה לחיים, התעורר והקהל
רותי דוסטוייבסקי. הוא עליה האהוב

בתחרו כמו הרביצה, המתולתלת שיטרית
 זכתה רותי ג׳ז. ריקוד הקודמות, יות

 ים־סוף לנסיכת ראשונה סגנית בתואר
 חיימיאן רחלי באילת. שהתקיימה בתחרות
 המיבטאים בחיקויי הקהל את הצחיקה

 במחיאות זכתה קהלני דינה ואילו שלה,
 פעילה שהיא שוב כשסיפרה סוערות כפיים

 בת חלימי, נאווה השחורים. בפנתרים
 זכתה נאווה שיר. קראה מחולון, השוטר
הכינרת. לנסיכת ראשונה סגנית בתואר

הכי לנסיכת שנייה סגנית ורדי, זהבה
 מיכל- את מעריצה היא כי סיפרה נרת׳

 במקום החליטה, קליידכהן יהודית אנג׳לו.
 בתחרויות שעשתה כמו בכף־היד לקרוא

 אליה הצטרף פאר מני לשיר, הקודמות
 הרושם את מחריש-אוזניים. היה והזיוף
 במשתתפות, הצעירה ברוך, שרית תיקנה
 אדם לכל אילנית של שירה את ששרה

 נבחרה שרית וצלול. ערב בקול כוכב
 הים־התיכון. לנסיכת ראשונה כסגנית כבר

בארגנ נולדה כי סיפרה קפלון גרציאלה

מחיפה. מוצאה כי סיפרה שחר ויעל טינה,
 תלי האחרונות, המועמדות שתי אולם

 במחיאות־הכפיים זכו כהן, ויפה ביינר
 בשלב כבר ברור, היה ביותר. הסוערות

 המועמדות שתיהן כי התחרות, של זה
מכולם. החשוב לתואר העיקריות

 הבנות עלו אחת, אחת שהוצגו אחרי מייד
 של וסנדלים גוטקס של חוף בביגדי לבמה

 תנועטרון, בנות שוב עלו אחריהן גלי.
הפסקה. על פאר מני הכריז ואז

 הבחירה תלוש את לזרוק התבקש הקהל
 המבוא באולמי שהוצבו מייוחדות לקלפיות

 את אספו חינניות דיילות ההיכל, של
 הקלעים, מאחרי אל אותם והביאו הקלפיות

 גינדי אסתר אלה היו השופטים. חיכו שם
 אורון גבי גינדי, אברהם הקבלן של אמו

 מלון נציג ברנע יורם גלי, סנדלי מנכ״ל
 רחביה אמנון שווייץ, שבברן פאלאס בלווי
 פלטשר לאה מרכז־לימודי-נהיגה, מנהל

 התכשיטנית גרא רחל המועמדות, מדריכת
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