
1986 מלכת־המים שר בחירתה להצלחת שתרמו והאנשים החברות ואלה

| ל |1ך1| 1 | |1ף  עסקים, יד. מנכ״ל עמרם, יוסי היו 1986 המים מלכה תהיה מי שקבעו ך
 (יושב, אליס מנעלי גוזלי, גברי מימין), (עומד, בקס בירה יבואנית □ 11^111111
 בירן, רונית הזה, העולם מנכ״ל סיטון, ואברהם היופי(משמאל) כוהנת פלטשר, לאה במרכז),

הגליל. טיולי מנכ״ל בן־דורי, ועזרא מרדיקס דה מאיב דרעי, מרים רון־לי, סמנכ״לית

ח711י1^1| ן11 י  הגדול והיהלומים התכשיטים מרכז מנכ״ל מימון, אריק העניק |י1ך
יהלום טבעת• מתמודדת לכל הכין אשר דיאמימון, במדינה, | #1-1 # #11 #11

 ענק מרכז בנתניה הקים בחו״ל, אחדות שנים ששהה בענף, מומחה מימון, לאופיה. מתאימה
רבה. להצלחה ובארצות״הברית,זוכה באירופה תכשיטים מרכזי כדוגמת ויהלומים לתכשיטים

ך ח |1ך 1ך1\ | | ל1\ ך  י.ד. חברת מהנהלת בבלי, דודו על־ידי הוכתרה קולשה אתי ך
11117 1 1  האלכוהוליים המשקאות מיטב את לארץ המייבאת עסקים, 117111111 1

 הפינה־ משקה על הדגש את החברה מגהלי שמו קודמת מלכת״מים בתחרות העולמיים.
מעולה. לבירה בעולם הנחשבת הגרמנית, בקס בירה את לפרסם בחרו הם השנה קולדה.

ך ך1ךן ך1*111| בירן, משה רון־לי, חברת נשיא על״ידי הוכתרה הרשקו גלית 1ך1\
 ביגדי־הים דיגמי בארץ. ביגדי־הים בענף מהוותיקים אחד שהוא 11 111 71^1^11

 בקרב הצלחה לסיפור הופעתם עם מייד וזכו בן־דויד רנן על״ידי במיוחד עוצבו לתחרות
ביגדי־הים. בתחום הפתעות מכינה התפתחות, בתנופת הנמצאת רון־לי, המתמודדות.

2 יי— —ייי—4

#1 #1111 |  האופנה חברת מנכ״ל דרעי, מאיורקה על־ידי הוכתרה פלג שירה ה1ו1|
 מצד הוקרה לתשואות זכו שדגמיה מרדיקס, דה איב הוותיקה 11 1111 11 11117

 של לתחרות, מיוחדים דגמים מיבחר תיכננו מרדיקס דה איב מעצבי בתחרויות. הקהל
התצוגות. להצלחת אישית ודאגו אירוע בכל התייצבו אלגנטיים, ובגדי־ערב בגדי״ספורט

 את המפעיל גרבורג, דודי ספנות, מלחי מנכ״ל על״ידי הוכתרה סיגטי סיגל #111111171
 לטיול החודש בסוף הבגות יפליגו שעליה סיטי־אוף־רודוס, ספיגת־הפאר 11 111 1111

 רב, מפליגים קהל ומשכה אטרקציה יצרה בהפלגה הבנות השתתפות התיכון. הים חופי לאורך
וקזינו. דיסקוטק בריכת־שחייה, הכוללת באניה, פנויים תאים של מצומצם מיספר רק ונשארו


