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במתח. מאחרי־הקלעיס המועמדות ציפו האמנותית התוכנית

 בארץ הנערכות אחרות לתחרויות־יופי בניגוד
 הסופית שהבחירה בכך מלכת־המים תחרות מיוחדת

כרטיס. לכל הצמודים פתקי־הצבעה באמצעות הקהל בידי בה נעשית

וסגסתיה המלכה
 1978 לשנת מלכת־המים :התרבות בהיכל הבוחרים

 והסגנית (משמאל) נוריאל דליה הראשונה הסגנית
נינ קולות בהפרש בהצבעה זכו שלושתן (מימין).

האנש מיצעד
מני המנחה עס לראיון נקראה 1

30

ב נערכה הקהל בפני המועמדות של נוספת הופעה
 מהן אחת שכל לפני מ.ב., בית־האופנה של שמלות

ותחביביה. עיסוקה רקעה, עצמה, את הציגה בו פאר,

 המאוחרות אחר־הצהריים בשעות רק
 ישר המטוסים. אחד על לעלות הצליחה

 להיכל־ה־ יצאה בן־גוריון מנמל־התעופה
הפ לפני במועד, להגיע הספיקה תרבות,

הבחירה. טכס של הרשמית תיחה
 במיבצע לארץ שעלו תימן ילידי הוריה,

תש צום בעקבות נחלשו מרבד־הקסמיס,
 יכלו לא הם יום. באותו שחל באב, עה

למאורע. להגיע
 שלוש בתום במיוחד בחסרונם חשה היא
 ומלהיבה, עשירה תוכנית של שעות וחצי

 כאשר הצופים. קהל את אליה שריתקה
 מניין את סיים השופטים וחבר הפור נפל

 הצופים בחרו באמצעותם פתקי־ההצבעה,
 כראויה להם שנראתה במועמדת במופע
 יהודית ניצבה מלכת־המים, לכתר ביותר

ושר ראשה על הכתר הדוכן, על הנרגשת
 מאושר קורנת כשהיא בידה המלכות ביט

 בחירתה. על שבירך הקהל אל ומחייכת
 הצטערה ונשיקות, מתנות ברכות, מוצפת

כאן.״ אינם שהורי ״חבל יהודית: אז
 הקהל. בחירת רק לא היתה נגר יהודית

 נבחרתה היא ההצבעה נערכה בטרם עוד
לתח חברותיה ידי על כמלכת־המים כבר
 תחילת לפני שנערך מוקדם, במישאל רות.

מתחרו תריסר מתוך שש טענו המופע,
 היו בידן הבחירה היתד, אילו כי תיה,

מלכות־המים. כתר את ליהודית מעניקות
 קר,ל-ר,בוחרים בקרב הרשמית בהצבעה

 מספר במחצית יהודית אומנם זכתה לא
 מתחילת אולם חברותיה, בין כמו הקולות,

ניכר בהפרש צעדה היא הקולות מניין

האמה וגע

התימבית שמישפחתה נגר, •הודית

מיהודית

 בו הרגע היה המועמדות עבור בתחרות ביותר המרגש הרגע
 מור גלי, חברת ובסנדלים־של גוטקס של בבגדי־יס התייצבו

ותחביביה. עיסוקה רקעה, עצמה, את הציגה בו פאר, מני המנחה עם לראיון נקראה

 החמיצה כמעט 1978 לכת־המים ^
י  התחרות של האחרון ביום הכתר. את •

 הדוגמנית נגר, ליהודית הסתבר הסופית,
 בתואר לזכות כדי כי מיהוד, 22,־ד בת

 חטוב גוף כובש, ביופי די אין מלכת־המים
 וזה מזל. גם דרוש — מלבבת ואישיות

האחרון. ברגע בה שבגד כמעט
 יחד יהודית, בילתה השבוע סוף את

 נערכה שם באילת, המועמדות, שאר עם
עמו (ראה ים־סוף נסיכת בחירת תחרות

 באילת הוסיפה אומנם יהודית ).42—43 דים
 בתואר שזכתה בעת לראשה, נוסף כתר

חברו עם חזרה לא היא אולם הנסיכות.
 לנשף לת״א. שהסיעו אגד, באוטובוס תיה

 מבני־משפח־ כמה הגיעו באילת הבחירה
 רצתה לא יהודית שומרי־מסורת. שהם תה,

 לחזור העדיפה בשבת, ולנסוע בהם לפגוע
מז לרוע ראשון. ביום בטיסה לתל־אביב

 בטיסות המקומות כל כי לה הסתבר לה
מראש. מוזמנים היו לתל־אביב מאילת


