
ה: הנינות נסיכת נשחוכתוה ועש השקט התוו טנוי

 ניצבת בידה כשזר־פדחיםפוח־מ
 קורנת בר־און, יהלומית

 הסגנית בתואר שהוכתרה אחרי מאושר
 גליק, משה בידי הצפון לנסיכת הראשונה

לידה. גינדי, אברהס של חברת־הבנייה נציג

 מתוכן פרצה הלילה, של הקטנות בשעות
 אדירה בשירה והשובבות הנעורים שימחת

הדרך. כל לאורך שנמשכה
ש ,גינתו! במלון מנוחה אחרי למחרת,

 את לארח כדי יכולתם כמיטב עשו בעליו
 במקום, שהייתם את להם ולהנעים הנערות

 השקט החוף במיתקני לפוש המתחרות יכלו
 בהן שאחזו וההתרגשות המתח טבריה. של

 היו כלא התנדפו הראשונים במופעים
טו חברות ותיקות, כידידות נראו והבנות

 הימים. משכבר זו את זו המכירות בות
לאי הנוגע בכל בעצות לזו זו סייעו הן

 תורמת אחת כשכל הבמה, על והופעה פור
הכללי. למאמץ חלקה את

 במקצת שהזכירה — האווירה פירות את
 הנודדות צבאיות בלהקות השוררת אווירה

 בנשף לחוש היה ניתן — הארץ פני על
 השקט. החוף באולמי לילה אותו שנערך

 תקלה, ללא עבר שהמופע רק לא הפעם
 הקהל שהעניק החמה, שקבלת־הפנים אלא

 המחסומים. את שברה למתחרות, הטברייני
 על בהופעה עוד הסתפקו לא המועמדות

ב גוטקס; של והחוף בבגדי־הים הבמה
 מ.ב., בית־האופנה של האופנה דגמי תצוגת

 אחרי גלי. בקבקבי נשית צעדה ובהפגנת
 של הבחירה תוצאות ונודעו הפור שנפל

 אל המתחרות יצאו המקומי, חבר־השופטים
 ביטאו הרשמית, התוכנית לפי שלא הקהל,

בריקודים. עליצותן את
 נפלו בהן קודמות, בשנים כמו שלא •

מצומ מיספר של בחיקיהן תוארים כמה
מר השנה כבר זכו — מועמדות של צם

 ה־ הרמה כלשהו. בתואר המשתתפות בית
 של השונה וטעמו הופעתן של שווה־כמעט

 עד שנערכו מהנשפים אחד בכל הקהל
ב מחודשת. הפתעה פעם בכל יצרו כה,

 כנסיכת להכתיר השופטים בחרו טבריה
 מפרדס- 17ה־ בת שעשוע, סלי את הכינרת

ה בת וירניק יונה נבחרו כסגניותיה כץ.
 לארץ 9 בגיל שעלתה בלגיה, ילידת דג,

 ברמת- תיכון בבית־ספר כיום והלומדת
תלמידת ,17ה־ בת כהן, מלי ואת ;השרון
______ .מחיפה _תיכון

על למתחרות השבוע״״מצפה סוף ""לקראת

 טיול 1978 מלכת־המים של הנכסף הכתר
 — לאחריו באילת. נוסף מוקדם ומופע

 יתקיים — הבא בשבוע הראשון ביום
 של המסורתי הקייץ מיבצע של שיאו

 בהיכל־ הסופי הבחירה נשף :הזה העולם
 עוד תהיה לא שם בתל-אביב. התרבות
 קהל בידי אלא חבר־שופטים בידי הבחירה
 פתקי־ההצבעה, באמצעות עצמו. הצופים

 סופית אז ייקבע כרטיס, לכל המצורפים
 מלכת־ תהיה וסגניותיהן הנסיכות מכל מי

.1978 לשנת המים

 כתר על המתמודדות 13 מלכדת. רות
 להיות צריכות היו ,1978 לשנת מלכת־המים

 מבלי לתחרות הגיעו הן יריבות. לכאורה
 מהן אחת כשכל חברתה, את האחת להכיר

 אבל ומישאלות. תיקוות בליבה מטפחת
המשו החוויות בצוותא, הממושכת השהייה

הבחירה בנשפי זו לצד זו וההופעה תפות

 מגובשת לחבורה אותן הפכו המוקדמים,
חב בהצלחת אחת כל שמחה בה ועליזה,

רתה.
 נעלמו וצרות־עין קינאה כמו תופעות

 הדדית. ועזרה לחברות מקומן את ופינו
 הנערות עשו אותה לטבריה, מעכו בדרך

תיור, אגד של האוויר ממוזג באוטובוס

 עליה הנושאת בסירת־מירוץ הכינרת נסיכת תואר על מהמחתרות שש 71■
 שבאולמו טבריה, של השקט בחוף מ.ב. בית־האופנה של המסחרי הסמל את

השקט. בחוף בבילוי בתחרות המשתתפות בילו התחרות שלפני היום את נשף־הבחירה. נערך

השקט הדון
וירניק. ליונה נושק בטבריה, השקט
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שעשוע. סלי מפי בנשיקה זוכה וולהבישראל,
 מפרדס־כץ שעשוע סלי היו הטברייני הקהל חביבותהכינרת [סיכת

סגניותיה, ושתי נסיכת־הכינרת בכתר שזכתה (כמרכז),
(מימין). החיפאית כהן מלי השנייה והסגנית (משמאל) מרמת־השרון 16ה־ בת וירניק יונה
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