
 עם יחד המארגנת זיכרוני, מירי מספרת בארץ,"
 היא זו ״תחרות התחרות. את זיכרוני, רפי גיסה,

 בה נתגלו בעבר כלל־ארצית. שהיא היחידה
 היוותה לרובן המדינה. לב את ששבו יפהפיות
 מזהירה״״ לקריירה קרש־קפיצה התחרות

 מישרד- ממלכתי. מימד נוסף השנה לתחרות
 תיירות־ לעידוד גדול במיבצע היוצא התיירות,

 המים ״מלכת מיבצע עם פעולה משתף הפנים,
 מהמתמודדות חלק להפוך מתכוון הוא ״.1986

בעולם. מדינת־ישראל של לשגרירות־תיירות
המישרד, מנכ״ל של בבירכתו זכתה התחרות

 לתיירות־ המחלקה מנהלת על שהטיל פרבר, רפי
 שיתוף־הפעולה את לרכז רוזנבלום, עדנה פנים,

התחרות. ומארגני המישרד בין
 לעודד ״היא פרבר, מסביר שלנו,״ ״המטרה

 בברכה מקבלים אנו לכן בארץ. לנפוש ישראלים
 זו.״ למשימה שיעזור בעל־רמה, בידורי אירוע כל

 השורה מן אמנים יופיעו הנשפים בסידרת
 שלישיית צפיר, טוביה יגיל, גדי כמו הראשונה

 חיטמן עוזי בשן, יגאל את הכוללת צועני, כמו
 סידרה גם תהיה חזה. עופרה והזמרת מילר, ויונתן

 של ביגדי־הים את שתכלול תצוגות־אופנה, של
 הדור לידי השנה שעברה רון־לי, הוותיקה החברה
 בירן אורית מייסדי־החברה, במישפחת הצעיר
 של חדשה בסידרה לשוק שיצאו שורש, וניסים

ואופנתיים. מרהיבים ביגדי־ים
 דה־מרדיקס, איב בית־האופנה מעצבי
 עיצבו ררעי, ומאיורקה נקווה מומו של בניהולם

 הצגת־הבכורה״ תהיה וחשיפתם דגמים
 דיילות על־ידי ותטופלנה תאופרנה הבנות

 את לישראל שהביאה ביוטי נייטשר חברת
 האלווירה, צמח של הטיבעי היופי מהפכת

 מבוקשים. תכשירי־יופי בסידרת
המתמודדות את מלווה השנים עשרות במשך
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 היא ״מלכת־המים״ התואר על התחרות

הזה שהעולם מאז הארץ. של ההווי מן חלק

 תיבחר בתל־אביב, הארץ במוסיאון שייערך
״.1986 המים ״מלכת

 הזה העולם בוחר שבה 2 5ה״ הפעם זאת תהיה
במלכה.
ביותר הוותיקות מתחרויות־היופי אחת ״זוהי

נגר יהודית
1978 מלכת־המים

 היוזמות בין ״הייתי פלטשר. לאה כוהנת־היופי
 הדרך. כל לאורך הבנות את ליוויתי התחרות. של

 מעודדת אני הראשונה. טבילת־האש זו עבורן
 שעצם לפניהן מדגישה אותן. ומדריכה

 חשיבות כל בלי גדולה. זכיה היא ההשתתפות
 אנו ״השנה פלטשר. מסבירה בזכיה,״ למיקום

 והגוף הפנים רק לא הרמה. על במיוחד מקפידים
 הבנות של רמת־ההשכלה גם אלא משחקים,
 להקנות הוא מכל החשוב הנפשית. ובגרותן

מיקצוע הוא שדוגמנות התחושה את לבנות

בן• בי ס

חידה אורלי
1976 מלכת־המים

דוידסקו אירים
1971 מלכת־המים

מזור יהודית
1958 מלכת־המים

 שנתי אירוע זהו ,50ה״ בשנות זה, במיבצע פתח
מרענן•

 וחדוות־ שימחת־החיים משולבים זה במיבצע
 תחרות־ זו אין ואהבת־היופי. נוף־הארץ הנעורים,

 רב מישקל יש שבה תחרות אלא נטולת־רוח, יופי
ולכושר־ההתבטאות. לאופי לאישיות,

 ביותר הבולטות הצעירות מן כמה ולראיה:
 את כבשו כאשר זו, בתחרות דרכן את החלו בארץ

 ואישיות. ישירות בבחירות בהן שבחר הקהל לב
 איריס חידה, אורלי פרי, חני מזור, יהודית ביניהן:

ועוד. ועוד בן־עמי תמי נגר, יהודית דוידסקו,
 עם היה לא .1982ב־ התחרות את השעינו

 שמיטב בשעה כזאת שמחה תחרות לערוך ליבנו
 לא גם כך משום בלבנון. ונופל לוחם הנוער
שלאחר־מכן. בשנים התחרויות נערכו

 היא התחרות. את הזה העולם מחדש השנה
השבוע. מתחילה

ספורטי רוח ובעלת יפה צעירה, את אם
 247428 בטלפון זיכרוני למירי טלפני בית,

 תעלה כשמירי תל־אביב. איזור־חיוג ,230856 או
 ״מלכת• לתחרות כמועמדת עצמך הציעי הקו, על

 תה־ אחדות כלליות שאלות אחרי ״.1986 המים
 מזלך יתמזל אם ועדת־קבלה. לפני להופיע מני

 מצפה הסופיות, המועמדות 12מ־ כאחת ותיבחרי
נפלאה. חוויית־קיץ לך

 כפר־ביל״ו, באשקלון, שיערכו בנשפים
 הדרום", ״נסיכת תיבחרנה ואילת בת־ים טבריה,
 הים ״נסיכת הכינרת״, ״נסיכת המרכז״, ״נסיכת
בטקס מכן, לאחר ים־סוף״. ו״נסיכת התיכון״

בן־עמי(באמצע) תמי
1974 מלכת־המים

 ושהוא וגופני, שיכלי מאמץ הדורש וקשה, מכובד
חיצוניים." בנתונים התלוי מישחק־ילדים אינו

 ואלי גילעדי אביב חברו האירוע להכנת
 באבי הנעזרים הפקות, גמא בעלי מנטברג,
אמנים. ממטה סרוטניק
 הממוזגים באוטובסים לנשפים תגענה הבנות

 מחברות־התיירות אחת הגליל, טיולי חברת של
בארץ. המובילות

 את גורמי־תיירות רואים שבה החשיבות על
 למשל, באילת, שהנשף העובדה תעיד 'התחרות
 לרשת השייך החדש, ספורט במלון יתקיים
לקהל. המלון פתיחת את ויציין ישרטול, מלונות

 הסופיות המועמדות של הראשונים התצלומים
 לזכותו עוז, מנחם צלם־האופנה על־ידי יצולמו
רבות. יפהפיות של גילויין נזקפים

 12 לכל מצפה התחרות תיגמר כאשר
 אוף סיטי באוניה מלכותי שיט המתמודדות

 בחודש תצא שנים מזה שלראשונה רודוס,
 מיוחדות הפלגות ארבע של לסידרה אוגוסט

 ישראליים, אמנים יופיעו בספינה לישראלים.
 כריתים, איסטנבול, מיקונוס, ברודוס, תעגון והיא

 היא רודוס אוף סיטי ודוברובניק, ונציה קןרפו,
 דיסקוטק, בריכת־שחיה, בה ויש אוניית־פאר,

 גרבורג דודי אותה מפעילים קאזינו. בארים,
 מלחי, סוכנות־הספנות בעלי דומב, ואיתמר

ל מוזלים במחירים נהדר שיט השנה המבטיחים
 באתרים ביקורי־חוף שיכללו בסיורים ישראלים,
משגעים. וחופים היסטוריים
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