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המועמדות משאר ־

 בתמונה סגניותיה. מאשר קולות שניים פי צברה עצמה נגר כשיהודית
 המלכה :משמאל בתמונה הכתרים. כשלראשיהן והסגניות המלכה נראות

 שעשוע סלי החיננית, הנערה :אחרות בעלות־תאריס שתי עם והסגניות
 (משמאל). כנפי ניקול הרב הצופים וקהל המשתתפות וחביבת (מימין)

דולה. במוצרי טופל ושיערן קוונט מרי בתכשירי אופרו הבנות כל

1978 הטיס כמלכת
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אולימפיק. ההתעופ חברת מנכ״ל קיס, וזאב מ.ב;_ חברת נציג לפין, רמי גינדי,

 קיבלה כי הסתבר הספירה בתום לפניהן.
המוע שתי מאשר קולות מכפליים יותר
הסגנות. בתוארי וזכו אחריה שדורגו מדות
 צמוד קרב התנהל אלה שתיים בין
 פתקי־ההצבעה. מניין מהלך כל לאורך

 גרינברג יעל של ידה כי היה נראה פעם
 דתי־רפורמי בית־ספר תלמידת ,16ה־ בת
כ יהודית נבחרה בהן התחרויות בשתי—

 כסג- נבחרה וים־סוף, הים־התיכון נסיכת
 אולם העליונה. על היא — הראשונה ניתר,
 בת נוריאל דליה עליה גברה פעם מדי
 חיל- של בטייסת חיילת לשעבר ,22ה־

 כמה לפני שעלתה למשפחה בת האוויר,
 היתד, הסופי הקולות בסיכום מספרד. דורות

 הסגנית בתואר שזכתה נוריאל דליה זו
 על בלבד קטן קולות בהפרש הראשונה,

יעל. פני
 זכו הרשמיות הנבחרות משלוש לבד

ב ובתוארים בכתרים שתי.מועמדות עוד
 ״הנערה של הניחומים בתואר זה. ערב

ב הרביעית המועמדת זכתה החיננית״,
 מפרדם־כץ, 16ה־ בת שעשוע סלי דרוג,
 הוכתרה חביבת-ד,מועמדות בכתר ואילו
גליל-ים. מקיבוץ ,18ה־ בת כנפי ניקול

 מני המנחה ניצח עליו ההכתרה, טכס
 הוצפו הנבחרות ארוכה. שעד, נמשך פאר,

 מידי עליהן שהורעפו ובמתנות, בפרסים
בח שהתחלקו המסחריות, החברות נציגי

 עובדה נקבעה בסיומו המיבצע. על סות
 בדבר בן־גוריון דוד של חזונו חדשה:

 התגשם; טרם לצה״ל תימני רמטכ״ל מינוי
 נבחרה תימני ממוצא מלכודמים אבל

מ ' סוף־סוף. י י י
 בגיליון — ההכתרה טכס על נוסף (דיווח

הבא).
ההכתוח

בכתר. נגר יהודיתאת מכתיר אבנרי
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