
לשיאו מתקרב
 מבריכת- הרחק לא המשתרע הדשא על

השחייה.
 נהר ואשה איש אלפים ארבעת של קהל

 בלומפילד למיגרש דמה והדשא למקום,
הצ שלא אותם כדורגל. מישחק של ביום
 ליד הצטופפו המלון, לתחום להיכנס ליחו

 כדי שבסביבה, העצים על וגם הגדרות,
 האמנותית בתוכנית ולצפות בבנות לחזות

העשירה.
במיצ־ התחיל בנתניה שנערך הנשף גם

 גוטקס. של וחוף ים בבגדי המועמדות, עד
 מרומם, במצב־רוח שהיה פאר, מני המנחה,

הקהל. בפני זו אחר בזו הבנות את הציג
 שמלות את הבנות הציגו הערב בהמשך

ה שמלות ואת ניבה של והערב הבוקר
אמבר. סלוני רשת של חופה

 שעה השעון מחוגי הוזזו הלילה באותו
ש ממשלה נמצאה סוף־סוף קדימה. אחת

 מני עצר הייעודה בשעה בקיץ. הכירה
 בוא על הכריז הבמה ומעל החגיגה את

 עד הנשף נמשך החדש השעון לפי הקיץ.
בוקר. לפנות ארבע השעה

ש ברזילי, דורית ראשונהסגנית
מל־ נזוכתרת בחיפה, נבחרה

 דורית, עמי־תור. מהנהלת טלמור, נומי ידי
 בחיוכה מפגינה בארץ, שישי דור צברית
ושימחת־חיים. צחורות שיניים השובב
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 המכתיר אולימפיק, מחברת רבינו, אלכם
הארץ. בצפון המלכות את שנים כבר
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באותו חגגה דורית זכייתו. אחרי מרומם במצב־תח היו החיפאי

 נוטה היו הנתנייתי השופטים בחבר
 מנומי־תור, ויינר יעקוב מאולימפיק, מדון

 המנהלת נימרוד מסנדלי רוזנצווייג נורית
 החנויות רשת של הנתנייתית הנציגות את

 אם־ דני נימרוד, סנדלי את המוכרות
 יעקו־ אודי והפירסומאי מעץ־הזית יאס

הדר. מצלמות נציג בוביץ,
 מניס״ שריטר עדי נבחרה הנשף בסיום

 ראשונה סגנית הים־התיכון. לנסיכת ציונה
 קורין — שניה סגנית נחום; דגנית —

 טורם אופיר נציג הכתיר עדי את נגן.
 מנהל הכתיר דגנית את חיימוביץ. דויד
הכ קורין ואת אלוני עזרא ביי בלו מלון
אנוה. מהנהלת בן־שיטרית הנרי תיר

ה תמה. לא עדיין הנשפים שרשרת
 שפת על בטבריה, ייערכו הבאים נשפים

 חוף על באילת, השקט, בחוף ,הפשרת
 התרבות ,,■ובהיכל לרום, במלון ים־ס-ף

 שבו המסכם הינשף ייערך י־שם ל־אביב,1ב
.1980 של מלכת-המים תיבחר

 בהופעות כבר המורגלות המועמדות,
 לקראת רבה התרגשות אחוזות קהל, לפני

 להן הממתין הטיול ולקראת המסכם הנשף
יוון. באיי


