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 ענתה הזרקורים, באור מסונוורת הבמה,
 על פאר. מני המנחה, של שאלותיו על

 הקאונטרי־קלאב של הרחבים הדשא משטחי
 מלון של החדיש המבנה של בצילו בעכו,

 אלפים כארבעת הצטופפו חוף־התנזרים,
 בעשרות מוקף היה כולו האזור צופים.

 שהקיפו וסדרנים, אנשי־אבטחה שוטרים,
 מוקדם מידע צפופה. בטבעת־מגן השטח את

שהאי חשש יצר לכוחות־הביטחון, שהגיע
 לשמש עלול הפתוח בשטח ההמוני רוע
נער הצפון ומישטרת חבלני, לפיגוע יעד
 ניסיון כל לסכל כדי מיוחד במיבצע כה

כזה.
 נסיכת בחירת נשף עמד זאת למרות

 ב־ האחרון, השישי ביום שנערך הצפון,
 מל־ לבחירת המוקדמות התחרויות מיסגרת

 הצפון רחבי מכל פיצוץ. בפני כת־הנזים,
 מחיפה, עכו: לעבר אנשים נהרו המערבי

 ה־ ומיישובי המיפרץ מקיבוצי מהקריות,
 הצליחו מהם מאות כמה גליל־המערבי.

 בעמידה הצטופפו האירוע, לשטח להסתנן
 עליה המתרחש את הסתירו הבמה, ליד

 חמומי־מוח של קטנה קבוצה לאחרים.
חשבו של רקע על — מלכתחילה ביקשה

 החלו אלה באירוע. לחבל — אישיים נות
 אל עלה אף מהם אחד ולהפריע. להרעיש

 והחל המיקרופון את בכוח תפס הבמה,
 את לחצו ביריונים כמה זלקהל. את להסית

עליו הפעילו מאחרי־הקלעים, פאר מגי

הצנון וסינת1
השתחררה עתה
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מצה׳׳ל.

 במלון שהתקיים בנשף השופטים חבר על־ידי שנבחרה
 שזה (במרכז), מבת־ים, פריג׳ מלכה היא בעכו התמרים חוף

בן־דוד. וויווי (מימין) בר־און יהלומית נבחרו כסגניותיה

 נשף בעת לביא מכס הדוגמן .עם במחול יוצאת גליליים, מקיבוץ כנפי, ניקול 1ך 11
 השתלבו הגברים הדוגמנים בעכו. התמרים חוף במלון שנערך הצפון, נסיכת 1-141
המועמדות. עם ברוקדס ביגדי־יס, כולל אנווה, של אופנת־הגבריס את שהציגו בעת במופע

המופע. את להפסיק איומים
 בה מהירות באותה שככה הסערה אולם
 מלכה והורחקו. הורגעו המתפרעים החלה.
 בצה״ל סמלת מבת־ים, 22זד בת פריג׳
על הצבאי, שירותה את סיימה עתה שזה
 התרגשותה על חיפתה הבמה, אל שוב תה

 המשך על העיבה לא התקרית בחיוכים.
 ועלומים יופי תצוגת שולבו בו האירוע,

 תוך אל מאוחר נמשך הוא בידור. וקטעי
 כאשר האלפים. קהל את ושילהב הלילה
 ה־ שמי את דינור זיקוקי בסיומו האירו

 קור־רו־ על בפיצוי מלכה זכתה מיפרץ,
 שכלל השופטים, חבר התקרית. בשעת חה
 טוס- את :יעקב ז׳ק התיאטרון במאי את
 מרי הקוסמטיקה חברת נציג קרויטרו, קה

 את אללוף: אבי אגד, נציג את קוואנט;
 גרש־ דוד העכואי הקאונטרי־קלאב מנהל
 חוף־ מלון מבעלי שרף, צבי ואת טיין,

נסיכת כתר את לה העניק — התמרים

והת אומץ־ליבה בזכות במעט לא הצפון,
 הבמה על שיהצגתה בעת המופתית נהגותה
 נולה, חברת נציג אותה הכתיר נקטעה.
מ במיוחד לאירוע שהגיע אקסלרוד שלמה

ירושלים.
 בת בר־און יהלומית נבחרו כסגניותיה

מ 18ה־ בת בן־דוד וויוי מתל־אביב, 17ה־
חיפה.

ש המופע, שהסתיים אחרי ארוכה שעה
 הישראלית הסיגריות חברת בחסות נערך
ב מהצעירים רבים הצטופפו עדיין דובק,
 את מקרוב לראות כדי הבמה סביב צופים

ה בני את בהופעתן שכבשו היפהפיות,
גליל.

 נימפות־המים של הגליל כיבוש מסע
נו היום למחרת לילה. באותו הסתיים לא
המז הגליל תושבי עבור נוסף, מופע עד

המו שני בין בטבריה. השקט בחוף רחי,
התח־ דווקא כיצד לראות היה ניתן פעים

 נציג חדד, אניס :מימין בנסיכוז־הכינרוז. שבחר חבר־השופטיסהשופטים
 פרמון שלמה ;אולימפיק נציג רבינו, אלכם ;קוואנט מרי חברת

מאגד. קירשנר וזאב שרון דני מיגדל; מהמושבה קלישר יעקב גינדי, אברהם של מחברחו


