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טורם. יונייטד של האוויר וממזזגי המפוארים ז

חתיכה
מש את יצגה כהן ושרית השופטים, חבר

 הסלון ג׳ימי, סלון את התקשורת. רד
ה שבעליו מחיפה, לתסרוקות המפורסם

ה של לתסרוקתן אחראי היה ג׳ימי ספר
אלגרסי. מרסל יצגה מועמדות,

 הקהל בפני הוצגו שהמועמדות לאחר
ה האמנותית התוכנית החלה והשופטים,

ה אל מני זימן הנשף במהלך עשירה.
ה אחד מתנדבים. זוגות שני בימה

 סיפר אדיר, הר משפחתו ששם זוגות,
 מני שבועיים. מזה נשוי הוא כי למני
 נשואים אצלכם, בסדר הכל זה, מה :שאל

 כשאני הבית? את עוזבים וכבר שבועיים
 במשך לי שלחה שלי אמא התחתנתי,

 עזבתי לא כי סנדביצ׳ים, חודשים שלושה
שלי. השינה חדר את

שני את מני שלח הפרטי, סיפורו אחרי
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 שניה וסגנית (משמאל), כהן דליה ראשונה סגנית
מיכל הצפון נסיכת את מנשקות אייגס, חיה

 מהרחוב נהג להביא שבחבורה הגברים
שא הנשים את שאל בינתיים, האולם. אל

 ואיתם הבעלים כששבו בעליהן. על לות
 כפיים, על נשאו אותו מעוספייה, צעיר

 את מכירות כך כל לא הנשים כי התברר,
 כלל דמו לא הן, שנתנו התשובות בעליהן.

 שאלות אותן על הבעלים שנתנו לתשובות
 הצעיר הקהל. של הרועם צחוקו לקול

 חברת מתנת שי, חבילת קיבל מעוספייה
 כי לאשתו לספר לו הציע מני הזית. עץ

 הסיפור את יספר אם כי החבילה, את קנה
מש לו. תאמין לא ממילא היא האמיתי,

 בשווי שי חבילת קיבלה אדיר הר פחת
תכ חברת מתנת לירות אלפים עשרת של

 השני הזוג ואילו לוריאל, השיער שירי
קולרה. פינה מחברת תנחומים מתנת קיבל

 תחילה הצפון. נסיכת בחירת זמן הגיע
 אי־ ,קולרה פינה מנכ״ל הסגניות. נבחרו

 הסגנית את הכתיר פרושינבוסקי, ציק
חב של השיווק מנהל אייגס. חיה השניה,

 הסגנית את הכתיר דקל, רוני הזית, עץ רת
ה הרגע הגיע ואז כהן, דליה הראשונה,

תרו ולקול בנגינה, פצחה והתזמורת גדול
 חיפה, עיריית ראש הכתיר הקהל עת

 מיכל הצפון, נסיכת את גוראל, אריה
ה של חביבתו ספק ללא שהיתה בניסטי,

 לתל- חזרו האמנים כבו, האורות קהל.
 שנתו. את לנום הלך החיפאים וקהל אביב

האו על עלו מרוצות, אך עייפות, הבנות
 מספרות כשהן טורם, יונייטד של טובוס

 ומצפות חוויותיהן על לזו זו ושוב שוב
רבי ביום שיתקיים הבא לנשף בקוצר־רוח

הכנרת. נסיכת תיבחר ושבו בטבריה, עי
באש באילת, נשפים יתקיימו לאחריו

 בהיכל הגדול והנשף בבאר־שבע קלון,
 שיאה תגיע הנשפים תום עם התרבות.

 יוטסו כשהבנות המים, מלכת תחרות של
 חופשה לבילוי דיזנהויז חברת על־ידי
כרתים. באי משגעת

 ניבה בשימלת כהן דליהסידור
 את נועלת אנדין ותכשיטי

 העניקה הזית עץ חברת מרנו. נעלי
בתחרות. המשתתפות הבנות לכל שי

חברת ואת גלוזמן יוסי חיפה, העיר מזכיר :צבו
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דקל. רוני הזית בעץ השיווק מנהל על־ידי מוכתרת
כהיס1

תרת

מבת בניסטי מיכל
 ומוכי מנושקת ים,

חיפה. עיריית ראש על־ידי
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