
 של הזהב סנדלי את נועלת בניססי מיכל היפהייה הצפון נסיכתלפני וגע
 הים בבגד לבושה כשהיא לבימה, העליה לפני רגע מרנו נעלי

 בן־דוד רונית גוטקם. מחברת כמתנה המועמדות יתר עם ביחד שקיבלה המוזהב ובצעיף
 נייטשר בתכשירי אופרו הן לבמה, העליה לפני מאוד התרגשו הבנות היא• גם כורעת
לוריאל. בתכשירי אותן שחפפו אחרי ג׳ימי, הספר על־ידי סורק ושיערן ביוטי

} ה ף פ ה י מ דו א  ההוא בלילה הלכה לא ה
 גדשו איש אלפים כשלושת לישון. 1 •

 לקחת כדי הספורט היכל את לפה מפה
 טקס :השבוע של הנוצץ באירוע חלק

בסד הראשון שהיה הצפון, נסיכת בחירת
הנרג המועמדות המים. מלכת נשפי רת

 מבעוד הגיעו במספר, שתים־עשרה שות,
 של הממוזג באוטובוס הכרמל. לעיר מועד

האו נהג את פגשו טורם יונייטד חברת
 בן ויסוקר, יוסף אלא היה שלא טובוס׳

 המפורסמת. הכדורגלנים למישפחת
למי הבנות נשלחו חזרות מספר אחרי

 בנישב׳ הראשון
 !(לנת־המים

 בחינה ך ד ע 3
את והשאיר

ערים החיפאים
הבוקר אוו עד

 שעת ערב. ארוחת וקיבלו קצרה נוהה
 היה הספורט היכל אולם הגיעה, האפס

צב בנורות מוקפת היתה והבמה מקושט
 של הפופולרי המנחה פאר, מני עוניות.

 הבימה. על מקומו את תפס טובה, שעה
 הקלעים מאחורי עמדו הנרגשות הבנות

 הנסיעה על דיברו בהתרגשות: ושוחחו
כר לאי התחרויות תום עם להן המצפה

 את תטיס דיזנהויז הנסיעות חברת תים•
 במלון תשובנה שם המקסים, לאי הבנות

חלו ימים שבעה ותבלנה כוכבים חמישה
 המרהיבים הים בגדי על שוחחו הן מיים•

 על- כמתנה להן שהוענקו הזהב צעיפי ועל
 גבוהות הזהב סנדלי על גוטקס, ידן_חברת

 תכשירי ועל מרנו מנעלי שקיבלו העקב,
התמרו מחברת שקיבלו החדישים האיפור

ביוטי. נייטשר הטיבעיים קים

גוזיפו ■ש

הדג את שהדגימו החתיכים הדוגמנים׳לבמה לרוץ
 2000 הווי חולצות של האחרונים מים

ארקין. ג׳וקי של הג׳ז מבנות אחת של מירצה נוכח משתאים עומדים
או טיפול

באוטובוסי! לתחרות
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התחרות. לפני לשניח אחת הבנות עזרו התחרותי המצב למרות לבמה■ עולות שהן לפני
5- 0*4 ^ _ _11■

 המועמדות את הבימה אל קרא פאר מני
 ושזופות יפות תמירות השניה. אחרי אחת

 הספורט היכל בימת על בבטחון פסעו הן
מהקהל. סוערות כפיים מחיאות וסחטו

 התי. הן הקהל׳ בפני הוצגו שהבנות אחרי
 ניי| מחברת ביצ׳ל, וולטר :השופטים של בפניהם

 ין גינדי, אברהם מחברת פרידהיים, יעקב ביוטי,
־השופטים חבר ראש יושב לוריאל. מחברת פלנר,


