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מארגן אשר מלכת־המים תחרויות דת

 כסגנית התרגשות. מרוב נפלה וכמעט
 מצילה רשף, ליאורה נבחרה הראשונה

 הגוף בעלת ליאורה, בית־הלוחם. בבריכת
 ביותר הקרובה המועמדת היתה המושלם,

מלכת־המים. בתואר לזכייה
 כמל- שנבחרה זו היא חן, נאווה אך

הכ אנשים שלושה .1979 לשנת כת־המים
 למיש־ השנייה שהיא נאווה, את תירו
 אחותה הנכסף. בתואר הזוכה חן פחת
 מצליחה, דוגמנית הפכה שמאז חן, שרה
 והיתה אחדות שנים לפני בתואר זכתה

מאחו פחות לא נרגשת באולם, היא אף
הבמה. שעל הקטנה תה

ש אולימפיק, חברת מנכ״ל קים, זאב
 נשק ללונדון, טיסה כרטיס לנאווה העניק

 מראשון־לציון, הקבלן גינדי אברהם לה.
 100,000 בסך הנחה היתד. למלכה שמתנתו

הע מבנייניו, באחד דירה ברכישת לירות
ואת כץ פרחי מתנת זר־סרחיס, לה ניק

השנה. של שנה. 20 מזה הזה העולם

הבאה. לתחרות עד שלה שיישאר השרביט .
 הניח הזה, העולם עורך אבנרי, אורי

 בפעם המלכה, של ראשה על כתר־מלכות
 הארוכה הקאריירה שנות במשך העשרים

 היה הזה. העולם של הראשי כעורך שלו
 השיא רגע המפואר, בנשף השיא רגע זה

מלכת־המים. תחרויות כל במהלך
 נגר יהודית שעברה, השנה של המלכה
 אלגנטית כשהיא לבמה עלתה היפהפיה,

 נב- מאז החדשה. למלכה ונשקה וזוהרת
 שעברה, בשנה כמלכת־המים יהודית חרה ,

 עתיד ומפורסמת. מבוקשת דוגמנית הפכה
האכסוטית. היפהפיה לנאווה גם נכון דומה
 העניקו מלכת־המים תחרויות ספק, אין

 בדוגמניות הטובות את ישראל למדינת
 חזיר־ אירים דמיר, שרית פרי, חני שלה:
 יהודית חידה, אורלי מזור, יהודית סקו,
 המלכה תהיה מי חן. נאווה והשנה נגר

ו הבאה בשנה

 השתתף בתל־אביב התרבות # י ■ #| י י היכל־ את שמילא הנלהב ל71ן1ןי|
 שאירגן האמנותית בתוכנית פעיל באופן

 שר, הוא מבט. תיאטרון מנכ״ל לופו, אלי
 מאפריק והתלהב ידיים הניף כפיים. מחא

האמנים. ושאר קלי מרי לואיג׳י, סימון,

מאר זכרוני, מירי
מספ התחרות, גנת

הקולות. ספירת תוצאות את לבנות רת
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לריקודים. מורה שהיה זכרוני, רפי התחרות, וממארגני הזד. העולם
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אל־עד. וגזית שרם דודי הדוגמן :משמאל בתמונה שנייה.




