שקיבלה פטור משירות בצה״ל בגלל דתיו
תה .זה לא יקרה בתחרות ׳מלכת־המיס
השנה .אותה מילה אחת ויחידה ,שבה נימקה
המועמדת הנאה את סיבת אי שירותה
בצה״ל ,הספיקה לוועדת־המיון כדי להח
ליט בשלילה על שיתופה בנשפי תחרות
חלכת־המים.
> 9י ■ 1 ■:
ועדת המיץ המוקדם היא חידוש,
שהונהג בתחרות מלכת־המיס בשנתה ה
עשרים .כמו בעבר ,כך גם השנה תהיה
תחרות מלכת־המיס המסורתית של העולם
הזה תחרות־היופי היחידה הנערכת בארץ,
בה ניתנת זכות הבחירה הבלעדית לקהל.
בתחרות הסופית שתיערך בהיכל־התרבות
בתל־אביב ב־ 13באוגוסט ,תזכנה בתוארים
המועמדות שתקבלנה את מספר פתקי־ה־
הצבעה הרב ביותר.
עד כה נעשה המיון הראשוני בקרב
המתייצבות לתחרות על־ידי מארגניה
בלבד .השנה הוטל התפקיד על ועדה ציבו
רית ,שנבחרה במיוחד למטרה זו .בראשה

עיניים בוחנות

נועצים השופטים ,שבחנו את כל
הנרשמות לתחרות מלכת־המים
וערכו ביניהן מיון מוקדם לשם קביעת המועמדות הסופיות ,באחת
המועמדות העוברת על פניהם בבגד־ים .ליד שולחן השופטים

ההופעה בפני ועדת־
המיון היוותה מיפי
גש ראשון בין המתחרות על תואר מלכת
המים 78׳ ,איפשרה להן להכיר לראשונה.

ניצבה לאה פלטשר ,המורה הוותיקה ל
טיפוח החן שהעמידה כמה דורות של תל
מידות ,שהפכו לדוגמניות־צמרת ולבולטות
שביפהפיות ישראל.
בוועדה השתתפו כמה מנציגי החברות
המסחריות ,שבחסותן נערכת התחרות ,כמו
שוש ארזי ,נציגת חברת הקוסמטיקה מרי
קוואנט ; מוטי אורון ,סמנכ״ל סנדלי גלי,
גדול מפעלי ייצור הנעליים והסנדלים ב
ארץ ; מעצבת האופנה עופרה פרנק מבית-
האופנה  ,?71.8.שאת דגמיו תצגנה ה
מועמדות בנשפי התחרות וכן משה בכר
ורמי לפין ממנהלי בית־אופנה זד .והקבלן
אברהם גינדי .נוסף להם נכללו בוועדה
צמד השחקנים הנודע שושיק ואריק לביא,
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לראיון ובחינות־מיון ,על מנת לקבוע את  15המועמדות הסופיות
לתחרות .אחרי שהופיעו בפני חבר השופטים בבגדי־ים ,המתינו

נראים )מימין לשמאל(  :השחקן והזמר אריק לביא ,עופרה פרנק
מעצבת האופנה של בית־האופנה 'מ.ב ,.משה בכר ורמי לפין,
מנהלי בית־האופנה מ.ב ,.שדגמיו יוצגו בנשפי התחרות ,והקבלן
אברהם גינדי שיתן  30אלף לירות הנחה לדירה למלכה הנבחרת.

מנהל מלון רמאדה דב אודנץ ,שתי מלכות־
המים האחרונות לשנים  1976ו־ ,1977אורלי
חידה ותלי ביינר ,מארגני התחרות מירי
ורפי זכרוני והאמרגן לופו ,המופקד על
ארגון נשפי התחרות.
בפניהם התייצבו  37המועמדות והם
שבחרו מתוכן את  15המועמדות הסופיות,
שתתחרנה על התוארים והפרסים שיחולקו
במיסגרת התחרות .כמובן שהתואר הנכסף
הוא זה של מלכת־המים לשנת  ,1978ה
מעניק לזוכה בו ׳מלבד את הכתר גם טיסה
ליוון וללונדון בחברת אולימפיק ,טיול
ביוון ואירוח בלונדון מטעם חברת מוצרי-
היופי הבריטית הנודעת ,מרי קוואנט.
ייחודה של תחרות מלכת־המיס הוא ב־

כך שאין היא תחרות־יופי בלבד .במהותה
היא יותר חגיגודקייץ עליזה ,הסובבת
סביב אחד הביטויים המובהקים והמצודדים
ביותר של שמחת־החיים ועליזות־הנעורים :
חן בנות הארץ .זהו מפעל עממי הבא
לציין ולהדגיש את היפה והמהנה המצוי
בחופי־הארץ מדי קייץ .לגבי הנערות ה
נוטלות בו חלק הוא מהווה מעין מסע
של הצגת־בכורה חברתית הכולל טיולים
מהנים על פני המדינה וחוויה אישית
בלתי נשכחת בשלהי תקופת הנעורים
שלהן.
עממיותו וססגוניותו של המיבצע היא
אחת הסיבות לכך שחברות מסחריות גדו
לות וידועות נוטלות בו חלק ומעניקות
לו את חסותן — שבלעדיה לא ניתן היה
לקיימו .השנה נטלו את תחרות מלכת־המים
תחת חסותן מפעלי הסיגריות הישראליות
דובק ,חברת הקוסמטיקה מרי קוואנט,
ויצרנית תכשירי־השיער ,חברת וולה.
מפעלים אחרים המעניקים את חסותם ל
אירועי המיבצע הם מיפעל יצרני הנעליים
גלי ,חברת ייצור בגדי־הים גוטקס ,ויצרני
האופנה העילית 1 8 .א .:חברות אלה ,ב
שיתוף עם חברת התעופה היוונית אולימ־
פיק וחברת אגד־תיור מבטיחות את הצלחת
המיבצע ואת הנאתם׳ של הצופים שישתתפו
באירועיו השונים.
האירוע הראשון במיסגרת תחרויות מל־
כח־זזמים ייערך כבר ב־ 29בחודש זה
במלון גני שולמית באשקלון ,שם תבחרנה
נסיכת הים־התיכון וסגניותיה .לאחריה
יתקיימו נשפים נוספים במלון חוף־התמרים
בעכו ,בחוף השקט בטבריה ובמלון מלכת־
שבא המשופץ באילת .כל אלה יקדימו
את התחרות הסופית שתיערך בהיכל־התר־
בות בתל־אביב .הנשפים כולם יונחו בידי
מני פאר ,ומלבד המתחרות על התוארים
יופיעו בהם אמנים כמו טוביה צפיר ,להקת
האחים והאחיות להקת הכל עובר חביבי
והזמר ג׳ימי לויד .את הפרטים המלאים
על מועדי המופעים במקומות השונים תוכל
למצוא במודעות המתפרסמות מדי שבוע
בעתון זה.
נכון שוועדת חגיגות השלושים למדינה
לא כללה נשפים אלה במיסגרת החגיגות
הרשמיות אבל ניסיון העבר מוכיח שהם
עשויים להיות עליזים ומשובבי-נפש הרבה
יותר מהאירועים הרשמיים המכופתרים.
לתחרויות מלכת־המים יש מסורת של קאר-
נבל קייץ מענג שמקומות־יישוב שלמים
נוטלים בו חלק .הם מבטיחים להיות כאלה
גם השנה.

המועמדות בחדר סמוך במלון רמאדה קונטיננטל לתוצאות החלטת
השופטים .כמה מהן הגיעו למיבחן בלוויית חבריהן .הבחירה היתה
קשה וכמה מהמועמדות נקראו להופיע פעמיים בפני השופטים.
למרות המתח וההתרגשות האווירה בין הבנות היתה סובה.
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