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 במצב המועמדות את הדביק הוא בתחרויות. חלק ליטול כדי ניה
 סגל, רבקה ניצן, ליאורה ספיח, לאה 5 לשמאל מימין רוחו.

רימוני. וחגית בדולח עדינה רבינוף, אורנה סימון, אפריק

ך|1ך ך  אפריק העור כהה הזמר ;
י 1 -11׳  ב־ קבוע חלק הפך סימון ■י

בגרם־ קודמות התחייבויות ביטל אפריק

 בתל־אביב, התרבות היכל־ הכת ף*
 ההתקהלות אך בהתקהלויות, רגילה 1

 אחרי־הצה־ בשבת הרחבה את שמילאה
ה את ביופיה. עין מרהיבת היתד, ריים

לח שבאו סקרנים עשרות מילאו רחבה
ב שנפגשו יפהפיות בארבע־עשרה זות

 ממוזג באוטובוס ממנה לצאת כדי רחבה
שו גני במלון שם לאשקלון. דן־תיור של

 אחדות שעות בעוד להתרחש עמדה למית
 מל* תחרויות בסידרת הראשונה התחרות

כת־המים.
 למנוחה הבנות פרשו למלון בהגיען

הע לקראת בהכנות החלו ואחר־כד קלה
להן. שציפה המרגש רב

 היה ,17—16 בנות נערות מהן, לרבות
 היו והן בבית-מלון, הראשון הביקור זה

מאד. נרגשות
 של בשערן טיפלו וז׳ורז׳ט ז׳אק הספרים

 לאיפור. דאגה שושיק והמאפרת הבנות,
 הבנות גילו השנה גם תחרות בכל כמו

לזו. זו ועזרו יפות חברתיות תכונות
 הראשונה בפעם כבר להבחין היה אפשר

המועמ בין הנרקמות חדשות בחברויות
ה את אחת בחנו שבו הבוחן במבט דות,

 הטוטו את עושה מהן אחת כשכל שנייה
וסיכוייהן. המועמדות לגבי שלה הפרטי

מועמ צבאי. מיבצע כמו התנהל העסק
לערב. התוכנית פירוט ובו דף קיבלה דת

ה לקראת והוכנו סורקו שאופרו, אחרי
 חגיגית לארוחת־ערב הבנות ירדו תחרות

 הן המלון. של בחדר־האוכל שהתקיימה
מסוג היו לא כי עד ברגשות כל־כך היו
הט של ליבו לדאבון באוכל, לנגוע לות
 לערב במיוחד נפלאים מעדנים שהכין בח,
זה.

 הגדול. הערב החל בדיוק תשע בשעה
הוצ הבריכה, בפאתי שהוצבה הבימה, על
 מר־ תאורה ופרחים, עציצים עשרות בו

 ש־ הבריכה רחבת את קישטה היבת־עין
 ולהקת נוי משה לפה. מפה מלאה היתה

 הבמה על מקומם את תפסו הדולפינים
פאר. מני המנחה ועימם
 את פתח ואלגנטי, שזוף רענן, מני,

וטר חדשות בדיחות בסידרת התוכנית
 השאר בין לצחוק. חדל לא והקהל יות,
 בבית- הושאר אך בריא, בגין כי מני טען

ש באמת, החולים לאלה כדוגמה החולים
 אומנם הקהל בריא. איש נראה איד יראו
 את לראות קצר־רוח היה אך פה, בכל צחק

לבוא. אחרו לא והן המועמדות,
 בבגדי־ היפהפיות ובאו עלו זו אחר בזו

ה על פסעו הן מטקס. של מרהיבים חוף
 מחיאות־כפיים ועוררו המקושטת, במה

ההפ באה אחר־כך אולם בקהל. סוערות
 ב־ לבושות עלו הבנות האמיתית. תעה

של הם גם יפהפיים, פירחוניים בגדי־ים

השלישית
ע״י מוכתרת

 ליאורה
 רשף

בראון. מיכאל
השנייה

טובהעל־ידי

 ראשונה סגנית ניצן ליאורה
 מוכתרת הים־התיכון לנסיכת

בניהזית. עץ חברת נציגת שעיה

 הים נסיכת חן נאווה
 טל- מוכתרת התיכון

אשקלון. עיריית ראש סגן ועקנין

וחסנה נגח תגידו

 ליאורה מימיןהגסיסה שלוש
 הינ נסיכת של

הים־ה! נסיכת חן נאווה באמצע בית־הלוחס, כת


