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 המעוטר כתום בבגד־יס רשף ליאורה המועמדת צועדת*מין - שמאר
 לאה הגברת על־ידי במייוחד שעוצב גוטקס של בפרחים

אנווה. חברת שמיבאת הום מדגם מרהיב בגד־יס המדגים דוגמן אותה מלווה גוטליב.
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 ־הגדיר בבת הגדיר בתיק בתו ה^ליד
ממשנה סגל וינקה ־ הצפון כנסיכת

 מורגלים קריית־שמונה ושכי ךן
קטיו שנורית פעם בכל בפיצוצים. • י

ה נוהגים הגלילית, העיירה עבר אל שה
 המיקל- אל לרדת שיגרה, דרך תושבים,

פי נשמעו מוצאי־שבת בליל אולם טים.
בקריית־שמונה. לגמרי שונה מסוג צוצים

שוג בדיוק, בלילה שתים־עשרה בשעה
והאי- השמיים אל זיקוקין־דינור עשרות רו

 מני ביצים. באיסוף בלול עובדת היא כי
 עצמו שהוא ואמר לקרקר, לא מהקהל דרש
לתרנגול. להפוך ממש, זה ברגע שמח, היה

 זה, היה במיוחד. נרגשת היתה רבקה
 דווקא שהתחיל שלה, הערב ללא־ספק,

 התחרויות, במהלך כרגיל, שמאל. ברגל
המת רבקה, הבנות. בין חברויות נוצרו
של בביתה לנה הרחוקה, במעונה גוררת

 בראש מובילה מעונה, ממושב סגל רבקה נסיכת־הצפון,תחתונה מארש
בשמלות־ מארש־החתונה לצלילי שצעדו הבנות טור

 אולטרה־ באור השמלות הוארו הבמה על הבנות כשהופיעו אמבר. סאלון של החופה
אליזם. רלי נסיכתיהצפון, של הראשונה הסגנית סגל, רבקה מאחורי מהמס. סגולי

 להפתעתם יקרות, באור הגליל שמי את רו
ומי משנתם שניעורו תושבים אותם של
 זיקו־ אלה היו המיקלטים. אל לרדת הרו

 נסיכת־הצפון, בחירת טכס לסיום קי־דינור
 מלכת־ בחירת טכסי בסידרת השני הטכס
 שאמד וכמו הזה, העולם שמארגן המים,

 שקר־ ״ולוואי הערב, של בסיומו פאר מני
 זה.״ מסוג פיצוצים רק תשמע ייודשמונה

 במוצאי־שבת, פיצוצים רק היו לא אך
 הנשף, התקיים שם בחורשת־טל, הדשא על
 המועמדות ארבע-עשרה פצצות. גם היו

עמ ונרגשות, יפות מלכת־המים, לתחרות
המוג הבמה על בחייהן השנייה בפעם דו

הו חצי-קומה של בגובה שמדרגות בהת,
 עשרים־ ישבו מולם הדשא על אליה. בילו
 מקריית־ בית־ישראל, המוני אנשים, אלף

 ומראש־פינה, מטבריה והסביבה, שמונה
 זקניהם נעריהם, על וממטולה. דן מקיבוץ

 בצהרי־ כבר לחורשה כולם הגיעו וטפם,
 לסיום עד המוני בפיקניק ובילו יום־השבת,

 הכתרת טכס היה שלו השיא שרגע המרגש,
נסיכת־הגליל.

 דמעות
אושר של

לחורשת הגיעו הנרגשות מועמדות ^
 המוקדמות. הערב בשעות כבר טל י •

 אל אותן הביא תיור דן של האוטובוס
 הנרגשות, והבנות חשיכה, בטרם עוד היעד

 הראשונה פגישתן זו היתה מהן שלרבות
 שב־ בסביבה, מאלף בטיול זכו הגליל, עם

 כפר- קיבוץ של בבית־ההארחה נחו שיאו
 סעדו החגיגית ארוחת־הערב את גלעדי.
 מתחת טל, חורשת של במיסעדה הבנות
 רקע על הכוכבים. זרועת השמיים לכיפת

 והשלווה הגליל, הרי של הפסטורלי הנוף
 ביופייה, המרהיבה חורשת־טל של הרוגעת

 וכל ביחד כולן הבימה, אל הבנות עלו
לחוד. אחת

 קהל של המוכרים המחזות נישנו שוב
הנעו וחן הבלתי־נידלה היופי נוכח המום
 נשימתו את הקהל עצר שוב השופע, רים

 של הכלה שמלות את הבנות כשלבשו
 שוב סגולי. אולטרה באור שהוארו אסבר

ש החדשים בדגמים האלפים קהל חזה
.1.8מ־. פרנק עופרה עיצבה  היה שוב \

 ומצחיק נמרץ חידודים, שופע פאר מני
 על התעלה שהפעם דומה אך דמעות, עד

 רבקה המועמדת לבימה כשעלתה עצמו
לו סיפרה היא שבגליל. מעונה בת סגל,

 מזלה לרוע אך התל־אביבית, מאני שרון
 ובגדי־ההו־ בגדי־הים חבילת את שכחה

 לחור- כשהגיעה רק שרון. של בביתה פעה
 להופיע. במה לה אין כי לה הסתבר שת־טל

 ידעה הגליל, בת רבקה, בבכי. פרצה היא
 ב־ נמצאים מהמושב חבריה וכל שהוריה

 ידעה גם היא לראותה. כדי חורשת־טל
 הבימה. על לעלות תוכל לא בגדים שבלי
 מיהרה התחרות, מארגנת זכרוני, מירי

רזר בגדים עבורה ואירגנה אותה להרגיע
ביים.

 בדמעות הערב את שהתחילה רבקה,
אושר. של בדמעות אותו סיימה צער, של

רלי

ה הסגנית מחווה נרגשת
הצפון, לנסיכת ראשונה

העירייה. חבר מלול, לסמי אליזס,


