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 קשה היווה הנחיוה
 נבדה לנסוך או

תן נאווה ■ התנועה

 הבמה על מונח שוטר של 111111
 המועמדות צועדות שעליה

 בדולח ועדינה ימיסוף נסיכת מאני, שרון
לבדולח. מקריסטל שמה את שעיברתה

1|1|1  התוכנית של בהפסקה י1
#■י*  מל- בחירת בנשף העשירה -1

 תלושי את לשים הקהל התבקש כת״המים
 היו עליו האחראיות קלפי. בתוך הבחירה

מש בתמונה המועמדות. של אחיותיהן
 הקולות. את סופרים השופטים 1מאל

 זאב מ.ב״ מנכ״ל בכר, משה לשמאל: מימין
 מעץ- ישעיה טובה אולימפיק, מנכ״ל קיס,
גינדי. אברהם של אמו גינדי, ואסתר הזית

 דמעות עד נרגשות שהיו הן, הבחירה.
ב התוצאות את קיבלו הערב, כל במהלך

 אומנם הבחירה ויפה. ספורטיבית רוח
 שכן המועמדות, מן לרבות הפתעה היתה

 טבק, אתי על הימרו הסתבר, כך הבנות,
 הודיעה זכרוני מירי אחרת. סבר הקהל אך

 אותן המאושרות. הזוכות הן מי לבנות
ולהצ בגדיהן את ללבוש מיהרו זכו, שלא
 ברגעים האולם מן לחזות כדי לקהל, טרף

למי כי ידעו הן הנבחרות. של המאושרים
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המו שנייה, סגניתהמובילה השלישייה
לי להתעמלות רה

מברי המצילה ראשונה וסגנית חן, נאווה מלכת־המים ניצן, אורה

 שלוש־ המיספר את נשאה חן נאווה רשף. ליאורה בית־הלוחס כת
 את הוכיח המיספר אך רע, מזל מפני כבדים בחששות עשרה
מיספר. אותו נשאה שעברה השנה מלכת נגר, יהודית גס עצמו.

 שלא בחווייה זכו בתואר, זכו שלא רות
 את עזבו מהן רבות תישכח. במהרה

פניהן. על כשחיוך מאחרי־הקלעים

 מלכות שתי
במישפחה

 האלגנ- הנערה את הכתיר לפין מי ^
 מחי- לצלילי רימוני, חגית טית, י

 בסך שש־עשרה בת חגית, אות־הכפיים.
 שבוודאי דוגמנית של בגוף נחונה הכל,

 מר אחת להיות הימים, ברבות לה, יסייע
ישראל. של הצמרת דוגמניות

 מחברת לוהלה דני לבמה עלה אחר־כך
 הפופולרית. הנערה את שהכתיר גוטקם,

 ממכבי טבק בני של אחותו טבק, אתי
 שבמשך למרות זה. בתואר זכתה תל-אביב,

המוע חברותיה לה אמרו התחרויות כל
 מלכת־המים להיות תזכה היא כי מדות

זכ כי לה נודע כאשר אתי התאכזבה לא
קיב והיא הפופולרית, הנערה בתואר תה
בשביעות־רצון. אותו לה

לי נבחרה למלכת-המים השנייה כסגנית
הבמה אל רצה ליאורה מחיפה. ניצן אורה




