
חלקו את שתומו המיסחויות החברות ואלה

 מלכתך שלח
המים פני על

>1|ן1ן71 • ך1*  סלי את מכתיר קוונט, מרי הקוסמטיקה חברת מננ״ל יהל, שאול ף
מלכת־המיס של ההכתרה בטכס החיננית״ ״הנערה בכתר שעשוע 1/1
במוצרים. לשימוש קורס אותן והעבירה מוצרי־איפור למשתתפות העניקה קוונט מרי .1978

 עריכת של והמסועף המורכב המיבצע
 הימים ונסיכות מלכת־המים בחירת נשפי

 להיערך יכול היה לא ישראל, של
 מספר של וחסותן השתתפותן ללא

 מהן אחת שכל מסחריות, חברות
 מערכת תודת במדינה. בתחומה מובילה
 ונטלו שהשתתפו אלה וכל הזה העולם

 של וההכתרה בטכסי־הבחירה חלק
 לחברות נתונה ,1978 מלכת־המים

 :המיבצע להצלחת תרומתן על הבאות
 איכות סיגריות יצרני — ״דובק״

 שנטלה שנה, 40מ־ למעלה ישראליות
 חסותה. תחת כולו המיבצע את

 הבניה חברת גינדי״, אברהם ״בנייני
 רחובות בראשון־לציון, הגדולה הפרטית

ופתח־תקווה.
 וקבקבים נעליים סנדלים, יצרנית ״גלי״,
 בישראל. ביותר הגדולה ונוער לנשים
 הקוסמטיקה חברת קוונט״, ״מרי
 הבינלאומי. המוניטין בעלת

 בגדי־הים ויצואנית יצרנית — ״גוטקס״
 בישראל. 1 מספר והחוף

 התכשירים מיטב את המייצרת — ״וולה״
בשיער. לטיפול

 שכבש הישראלי בית־האופנה — 1ז1.8.
 ובאירופה. בארץ השוק את

 היוונית חברת־התעופה — ״אולימפיק״
 מלכת־המים את שתטיס הלאומית

 ובבריטניה. ביוון המלכותי לטיולה
 שהסיעה התיירות חברת — תיור״ ״אגד

 ממוזגי־ באוטובוסים המועמדות את
 התחרות. ואירועי נשפי לכל שלה האוויר

 המערכת תודת נתונה כן כמו
: הבאים לאישים בתחרות והמועמדות

פלטשר. לאה לטיפוח־החן המורה •
 ג׳ימי החיפאי התיסרוקות מעצב •

המועמדות. תיסרוקות את שעיצב
 שעיצבה גרא רחל התכשיטאית •

הזוכות. עבור כתרי־ההכתרה את והכינה
ן1ל  ארגון על השנה ממונה היה לופו אלי הצעיר האמרגן ך

של הימים ונסיכות מלכת־המים בחירת נשפי ועריכת ״
להצלחתם. וכישרונו ממרצו תרם הארץ, רחבי בכל ישראל

 הסיום בנשף בכתרים הזוכות של בחברתן לופו נראה בתמונה
 שעשוע, סלי לשמאל: מימין .1978 המיס מלכת בחירת של
כנפי. וניקול נוריאל דליה נגר, יהודית המלכה גרינברג, יעל

*לוד
במוצרי־החברה.
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 מלכת־ בחירת בנשפי וולה השיער תכשירי חברת של השתתפותה
 הסתייעו ונסיכות מלכות של רבים ומחזורים למסורת כבר הפכה המים
גרינברג. יעל את מכתיר בישראל החברה מנכ״ל בראון, מיכאל : בתמונה

^1!|*|!1 11^ את שנה מדי תורם במדינה, ובגדי־החוף בגדי־היס יצרני גדול §'
 בתמונה מלכת־המים. בתחרויות המשתתפות לכל .דגמיו מיטב

המתמודדות״. ״חביבת בתואר כנפי ניקול את מכתירה גוטקס נציגת לוי, מרטה נראית


