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 זכייתה עם מייד חן, נאווה 1979 לשנת המים

בפניה. סימנים השאירו השפתונים בתואר.

 לו שציפו הערב הגיע, הגדול ערב ^
שבו במשך המועמדות ארבע־עשרה 1 י

הער הובילו שאליו הערב ארוכים, עות
 של הידיעה בה״א הנשף הקודמים. בים

 במוצאי-שבת התרחש מלכת־המים תחרות
בתל־אביב. היכל־התרבות באולם שעבר

נר אורחים לפה מפה מלא היה האולם
 פאר מני יעלה שבו לרגע שציפו גשים,

 את הגדול. הערב את ויפתח הבמה על
 ארגונית, חברת על־ידי שעוצבה הבמה

 ועשרות מעוטרים שערים ארבעה קישטו
 הפרחים חנות במיוחד שהכינה זרי־פרחים

כץ. פרחי
כתו ובחולצה ענקית בעניבה פאר, מני

דמ עד ומצחיק אלגנטי קליל, הופיע מה,
 ועד הבמה על מני עלה שבו מהרגע עות.
 שעות ארבע במשך ממנה, ירד שבו לרגע

ובדיי ברציפות התוכנית התנהלה רצופות,
 מנהל לופו, אלי של בזכותו והכל קנות,

ה ולביצוע לתיזמון שדאג מבט, תיאטרון
תוכנית.

 יפות יחד, המועמדות כל עלו תחילה
 אחר־כך גוטקס. של בבגדי-ים וזוהרות,

פאר. מני על־ידי ורואיינו אחת אחת עלו
 האולם את שאפף העצום, המתח את
מני. של בדיחותיו הפיגו הענק,
 המתח. את הפיגו שהופיעו האמנים גם

 ה־ והופעת המועמדות הופעת של השיטה
עצ את הוכיחה שוב לסירוגין, אמנים

 מארי, קלי מאנגליה, הדיסקו זמרת מה.
 הג׳ז להקת ידועים, דיסקו בשירי עוררה
 מל־ בחירת נשפי בכל שהופיעה דומינו

 מהקהל מחיאות־כפיים סחטה שוב כת־המים
 מקריינית־הטלוויזיה במיוחד שהתלהב
חיים. רחלי לשעבר,

דיסקו
בקהל

הם- על פאר מני הכריז חר־כו
ב לבחור הקהל התבקש שבה סקה,

ה אחיותיהן צעירות, נערות שלו. מועמדת
 מועמדות ואולי המועמדות, של קטנות
 שהקהל ודאגו הקלפי על הוצבו לעתיד,

מסודר. באופן שלו במועמדת יבחר
 על התקיימה מקסימה תצוגת־אופנה

 מ.ב. בשמלות הבנות עלו כאשר הבמה,
 מיכנסי בהצלחה זכו בייחוד מרשימות,

ב הפתוחה, החצאית עם השלושת־רבעי
 קייץ צבעי ואדום, וצהוב סגול של גוונים

האופנה. שיא שהם לוהטים
 נס שלא הוכיח לואיג׳י האיטלקי הזמר

 לו נתן שלא לקהל, שר הוא שוב ליחו,
 ואת פטייה פטייה את מהבמה, לרדת

 ועוד. עוד דרש והקהל מאמא, לה
 ההצגה את גנב כמעט הקטן האיטלקי
 סימון. אפריק הערב, של האמיתי מהכוכב

 ההצגה את לגנוב יכול אינו איש אך
מ הזמר שכונה כפי המדליק״, מ״אפריק
המועמדות. על־ידי מוזמביק
 פאר, מני עלה מתוח, הקהל בעוד
 עם התנשק לבמה, חגיגית, בהבעה
ה על והודיע קצת, איתו שיחק אפריק,
 מחברת לפין לרמי קרא ראשון בחירה.

האלגנטית. הנערה את שיכתיר כדי מ.ב.
על המועמדות ידעו כבר שעה אותה

 ,1979 המים נמלכת שענו בשבוע שננחוה חן, נאווה
1975 של המים מלכת חן, שוה של אחותה היא

ח1׳ - ת ש 7ח3ו

 התרבות בהיכל שעבר בשבוע שנערכה הבחירה אחרי מייד ,1979
 הניר־ המלכה של מעיניה זלגו שימחה דימעות בתל־אביב.

אותה. הרגיעה הזה, הסוג מן במעמד המנוסה אחותה, גשת.
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לשנת מלכת־המים בתואר שזכתה חן, נאווה אחותה עם יחד




