היפהפי1ת
על המים
ןצאותלדרך

)צעירה בת ה״18
שעוצב בצורת
ון מראשון־לציון,

בת  17וחצי .ליענקלה טל ,מבעלי האסם ,שאירחו למופת
את המועמדות הצעירות ,היה מצב-רוח מעולה ,וזאת גם
בזכות יום הולדתו ה־ - 34שנחוג באותה ההזדמנות.

הרבה קריאות התפעלות הפיקו
השבוע גרונות גבריים על המירפסת
הענקית של פאב האסם ,כשבמקום
התכנסו לראשונה המועמדות היפה
פיות לתחרות מלכת־המים.
אחת־אחת פסעו פנימה הפצצות ,עד
כי המתח באוויר עלה לדרגה אטומית.
מי בליוויי החבר או החברה ,ואחת מהן
אפילו לוותה על־ידי האב האוהב
והמעריץ ,שלא מש ממנה במשך כל
הערב.
הנערות מקוות כולן להימנות על
 12המאושרות ,אשר יתמודדו בתחרות
שתיערך במשך הקיץ .כולן סיפרו
בהתרגשות כי הן מצפות בכיליון־
עיניים לחוויה הנפלאה .הדוגמנית
הוותיקה קארן דונסקי באה למקום
כאמא טובה ,הדואגת לחניכותיה — כי
רבות מהן מועמדות להשתתף בתחרות.
נופך ממלכתי יוסיף לתחרות
מישרר״התיירות שישתף פעולה עם

בת ה־ 16ואבטיח ככתר .מאחורי זרועה ,המוע
מדת אורית כהן .בתצלום למטה :קארן דונסקי,
שהגיעה לברך את חניכותיה שלי סער )מימין( ולואיז עמר בת ה־.15

סיגר סיגט׳

היפהפיה בת ה־ ,17וגם הדוגמנית
מרין ליבמן בת ה״) 18משמאל(,
צ־מו הנאה מרובה לבעלי חברת הספנות הוותיקה מלחי,

חנה שט״נו

דודי גרבורג ואיתמר דומב ,אשר ישמחו לארח את 12
היפהפיות המתמודדות בתחרות על סיפון אחת מאוניו 
תיהם .בתצלום למסה :המועמדת אתי ברגר ולילך מלאכי.
המארגנים ואף יפעיל כמה ז!ן
המתמודדות כשגרירות־תיירות בחו״ל.
סידרת התחרויות תיערך בכל רחבי
הארץ ,מאילת בדרום ועד לטבריה
שבצפון ,כשבכל מקום תיבחר אחת
מהנערות כמלכת־היופי האיזורית —
כמו נסיכת הכינרת ,נסיכת ים־סוף
ועוד.
שלב הסיום בתחרות ייערך בחודש
אוגוסט באמפיתיאטרון החדש שב־
מוסיאון הארץ .ואז ,בפעם ה־25
בתולדות התחרות ,תיבחר מלכת״המים
החדשה.
כל הנערות שבאו למסיבה השבוע,
ואלה שיצטרפו בהמשך להתמודדות
מקוות בכל־ליבן שבאו להצליח .הן
זוכרות הצלחתן העצומה של זוכות
תחרויות מלכת המים הקודמות ,כמו
תמי בן־עמי ,שהוכתרה ב־ ,1974או
יהודית נגר שהיתה מלכת־המים ב־
. 1978
בין הבאים לברך את הנערות היו
בעלי־חברות רבים ,אשר ידאגו לפנק
את הנערות לכל אורך התחרות ואף
לאחריה.
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