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מדכת־המיס
 אלכם הספורט שדר התעניין הרגליים?״

 חשוב כלל ״יש פלטשר. לאה אצל גלעדי
 של ירכיה בין רווח יהיה שלא והוא

 אלכם פלטשר. לו הסבירה המועמדת,״
שוכנע.

קיבוצ חיילות, היו שביניהן הנערות,
 הגיעו התיכון בית־הספר ותלמידות ניקיות,

 טובות. ידידות או ההורים החברים, עם
 מישהו ורוצות מדי מתרגשות ״אנחנו
הסבירו. לידינו״

צרור
מתנות

 להרבה למדי גורלי הוא הראשון מיון ן*]
 רק נבחרו שנבחנו המאה מתוך •'נערות. י

 מיד ידעו השאר מועמדות. שבע־עשרה יס
ה לפני נסתיימה. זו תחרות לגביהן כי ה.

 הצגת של שעתיים אחרי מתוחות, עדיין ון
אמרו. הן כזה,״ במתח לחייך ״?ושה .

הכל. על חיפתה הראשון השלב את וברו

 הן ארוכה. דרך עדיין עומדת נבחרות
מצפים ואחר־כך נוסף במיון תשתתפנה >.

ה הארץ. רחבי בכל רבים נשפים להן
לבנות חווייה הופכים האזוריים נשפים :
 של הממוזגים באוטובוסים טיול העורכות ב
מאור בטיולים המתמחית תור, עמי חברת ;

 אד בחודש רק הארץ. רחבי בכל גנים
והסד הקובעת בתחרות תשתתפנה גוסט 4
שתח בתל״אביב, התרבות בהיכל פית ״

.1980 שנת של המים מלכת תהיה מי ליט
 שלי,״ נשגב חלום זה מלכת־מים ״להיות !
 מלכות־המים ״כל המועמדות. אחת הסבירה י ■
 לי,״ קוסם וזה לדוגמנות הגיעו בעבר ם
הוסיפה. היא ל
תטוסנה הסופיות המועמדות 12 כל :
מש לטיול אולימפי?!; חברת במטוסי 1

חברת ביוון תארח הבנות את ביוון. גע
ה התיירות מחברות שהיא מורס, אופיר 1

 מודרך סיור לבנות מתוכנן בארץ. גדולות
ובאיים. יוון של היפים התיירות באתרי ו

ראן? מבט
בקפידה בחנו השניים ספורט.

לחד ממבט סער טוביה שואלים
 ממבט גלעדי ואלכס בטלוויזיה שות

ולמקום לגילה שאלו מועמדת, כל

 של ידה את נישק טוביה כאשר עליה. דעתם את ורשמו מגוריה
 אמי, ידי את מנשק היית ״אילו :זו לו אמרה המועמדות, אחת
התחרות. ממארגנזת זכרוני מירי : משמאל מתמוגגת.״ היתה היא•

הנ למלכה יעניק הקבלן גינדי אברהם
 דירה לקניית לירות אלף 100 של חה

המת לכל תעניק ניבה חברת בחברתו.
מיוחד. דגם ייתפר ולמלכה שמלות מודדות

 ובגדי־חוף בגדי-ים להן תיתן גוטקס
 דיאודורד סבון, כמו מוצרים, הזית ועץ

ל לשיער ושמפו שיניים משחות טים,
 נמרוד וסנדלי מרנו נעלי השנה. כל משך

 להן תספק וולה וחברת הבנות את ינעילו
 שנה למשך בשיער לטיפול תכשירים

שלימה.
 המתמודות 'לכל" יעניקו הדר מצלמות

 ויוטר. (כיס) הפוקט מצלמת את הסופיות
הנ תעודת למלכה יעניקו אמבר אולמי

 החדישים באולמות לחתונה 50ס/ס של חה
בחולון. שלהם

ה הגברים את המלבישה אנוה, חברת
 האירופיים, הדגמים במיטב ישראליים

מי את הנשפים בכל הקהל בפני תציג
אופ תצוגות .1980 אופנת של הדגמים טב
 נמרוד גוטקס, ניבה, על־ידי ייערכו נה

ומרנו.
 בתחרות לחזות שיבוא לקהל הפרסים

קולדה. פינה המטריף המשקה בצורת יהיו
נש חמישה לפחות מצפים למועמדות

 התיכון, הים נסיכת תיבחרנה בהם פים׳
ה ונסיכת הכינרת נסיכת ים־סוף, נסיכת

 ובו בתל־אביב, יתקיים הסופי הנשף צפון.
.1980 המים מלכת תיבחר

 את תלמד פלטשר שלאה אחרי זאת כל
 רחל התכשיטאית יציבה, הליכה הבנות

 והקוסמטיקאית הכתרים את תכין גרא
 אורגד אביבה ההופעה, לעיצוב מהמעבדה

צילו המועמדות את יצלם אותן. תאפר
מאן. מישראל שילה אסף מוקדמים מים

 עצביהן את הרגיע לא הראשון המיון
 עבודה דורש ללא-ספק אך המועמדות. של

 לשפוט אם אך השופטים. מן יותר מאומצת
 בעיות, ללא שהתנהל הראשון, המיון על־פי
 באותה ייעשה הבא שהמיון לוודאי קרוב
רצינות. של מידה

3̂ ( להי זו למועמדת יעזור הוא אולי ן 11 י:"ן1ל!|
הסופיות המועמדות 12 בין כלל * י״י 11■ #

השופטים לה יעזרו אולי לה, יעזור לא אס
' י


