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 דל־ביאנקו ויויאן מלכת־המים המריאו אביב,
המלכותי. סיורן תון לוי, ז׳אנט וסעיתה

ו 1963 לשנת מלבת־המים ארי 4*
 ו־ דל־ביאנקו לויויאן הוענקו סגניתה, 4 !

 שנערך החגיגי ערב־הבחירה בסיום לוי ו׳אנט
ההר את אולם בתל־אביב. השחיר, בבריכת

ה קיבלו מלכות, להיות פירוש מה גשה
ל יצאו כאשר החולף, בשבוע רק שתיים
 של הדרומי בקצה סוף־שבוע חופשת בילוי

באילת. ישראל,
 התעופה חברת של משולב מבצע זה היה

 אילת, ומלון תיור אגד־דן חברת ארקיע,
 הנבחרות לשתי להעניק כדי יחד שחברו

מל סיור מלכת־המים בתחרות הראשונות
 יישכח שלא ובילויים, תענוגות של כותי

היפהפיות. שתי של מליבן במהרה
 גילו באילת, מעולם ביקרו שלא השתיים,

 שלא חוזיות של ומסעיר חדש עולם לפתע
 היותם שעם אילת, תושבי ואילו הכירו.
ה פינות מכל יפהפיות לביקורי רגילים
 של העלומים וחן מיופיין התלהבו עולם,

ההר את להן העניקו וסגניתה, מלכת־המים
 ממ־ כבתוך הכל עושות הן שאומנם גשה

הן. לכתן
ב וז׳אנט ויוי של מלכותן ימי שלושת

 גדושי היו ישראל, של האקזוטית הקייט עיר
 הרבה להן הותירו שלא ומאורעות, פעילות

 ארוחות קבלות־פנים, נשפים, לשינה. זמן
 סוף חופשת את הפכו ושעשועים, חגיגיות
 — הנערות שתי בעיני שנראה למה השבוע

 כחלום — שנים 18 עוד להן מלאו שלא
נתפש. בלתי

ה בשעת עוד החלה הגדולה ההתלהבות
 וחולצה הדוקים במכנסיים כשויויאן, יציאה,
 קצרים במכנסיים וז׳אנט שחזלים, ארוכת

 חשופה, בטנה מחצית את שהותירה וחולצה
 בתל- תיור אגד־דן חברת במשרדי נפגשו
 בקרב פעילות של רוח אחזה לפתע אביב.

התרו וכולם בסביבה המשרדים עובדי כל
 חברת עובדי היפהפיות. שתי על־פני צצו

 שעליהם לפתע, החליטו, עצמה התיירות■
 ולנסוע זו, בשבת דח־קא חופשה ליטול

לאילה.
 את שהוריד המרווח התיירים אוטובוס

 אולם תיירים. גדוש היה דרומה המלכות
לע וסגניתה למלכה איפשר הוא מכל יותר
 ביניהן. קרובה אישית היכרות לראשונה רוך
 את שכחו ,17ה־ בת וזיאנט 16,־ד בת ,דיירי

הבחירה, לסני ביניהן ששררה המתיחות

יורדות המלכות

 אולם הדרומיים. הנופים ואת האתרים את
ב כבר השתיים הרגישו מלכותן תחילת את

 שבמקום, הפונדק בעלי במצפה־רמון. חניה
 מועד את ידעו שלא למרות לשתיים שציפו

פני את לקבל כיצד ידעו לא המדויק, .ואן
 צהרים לארוחת הוזמנו וז׳אנט ויוי ,•).

 לחנות הוזמנו הארוחה בתום מפוארת.
 יכלו שם שבמקום, האמנותיות המזכרות

כרצונן. בשי לבחור
המכ בין בבת־אחת. התרומם מצב־הרוח

 עצמן את מלכות־המים מצאו כבר חשים
באמ באוטובוס השירה את מרכזות כשהן
 ביניהן מתמודדות כשהן המיקרופון, צעות

 וז׳אנט איטלקיים בשירים ויויאן בשירה,
האנגלית. בשפה בשירים

מלכותן. לעיר המלכות הגיעו ערב עם
 אילת, המלון בבית בהדר־מלכות התקבלו הן

ליל וארוחת ים־סוף, חוף על ממש השוכן
 נדחתה המלון אורחי עבור החגיגית ד,שבת

כא להופעה. מוכנות תהיינה שהמלכות עד
 בשמלת ויויאן מחדרן, השתיים ירדו שר

 קיבל יבנה, בשמלה וז׳אנט הדורה תכלת
 :כנס סוערות, כפיים במחיאות הקהל אותם
 ו־ נכנסה שויויאן אחרי רק האוכל לחדר

השולחן. בראש ההישבה
 שחדר הירח, לאור גלי־הים של ,יצנוצם

לד,ש היה יכול לא הגדולים, לחלונות מנעד
הסתיימה, רק אדישות. הנערות את ! < ,
 את ללבוש וז׳אנט ויוי ןיהרו5~ ■ארוחה׳, ,
 קפצו שלהן, השחורים הביקיניים ״י־הים :

 אינו כי להן התברר להפתעתן במים. לטבול
ו החוף לילית. רחצה העורכות היחידות

 שבזקי מתעלסים, בזוגות גדושים היו המים
שלהם. הפרטיות את הטרידו המצלמה

 של גל הזרימה המלכות של הופעתן
 כצויד, אורגן, קצר זמן תוך במקום. עליצות

ב המלכות לכבוד חגיגי נשף ספונטאנית,
 ;יקטוי■ המלון, מנהל אילת. מלון של אולמי

חשבו על הנשף את לערוך החליט אפשטיין,
 זאבי מיד התקבצו המקום אל הפרטי. נו

 הבו הסרט צוזת שני ומצד אחד, מצד אילת
 בדרום אלה בימים ד,מוסרט לאילת, בנות

 אלישבע מסקין, אהרון כמו אמנים ושכלל
לוי. ואורי בר־שביט שלמה מיכאלי,

 לרגע. מרגע וגבר עלה במקום מצב־הרוח
 טוויסט ורקד חולצתו את הסיר נלסון רפי

 שנמצאה וויוי, בבגד־ים, יפר,פיה עם סוער
 למחצה, בוהמית במסיבה הראשונה בפעם
ור,אינטי הלבבית מד,אוירה מופתעת היתד,
 אחר־ אחת בשעה בנשף. ששררה מית

 משכבן. על לעלות המלכות נאלצו חצות
 ספרי את שניצלו לפני נרדמו לא הן אולם

 קראה האחת מיטותיהן. ליד שהונחו התנ״ך
 בשיר־ד,שירים. פרק והשניה בתהילים פרק

★ ★ ★
דייסה כשדה אמא

 שהאוטובוס שנוח וסגניתה, מלכת־המיס השתעשעוהמזבד בספינת
 לוי ז׳אנט בבאר־שבע. 1פיי׳ סייר תיור אגד־דן של

האונף. על להתמקם תה טל לנסיונוהיח צוהלת טדיויאן טעה הגמל דבשת על רוכבת

 לפי לנופש מוקדש היה השבת ום *6
 על לשמור היה אי־אפשר אולם התכנית. ׳

 של הספונטאניים הגילויים נוכח התכנית
 המלכות אל שזרמו ושעשועים בילוי הצעות

 מהצפון ואורחים אילת תושבי עבר. מכל
 דאגו ,ד,מלכות לרשות עצמם את העמידו

לרגע. אף ישתעממו לבל
 ספורט- לשעשועי הוזמנו וז׳אנט ומיאן

 שהזמינו לפני זאת עשו לא הן אבל מים.
שתי עבור שהיה דבר לחדרן, בוקר ארוחת

 קיבלתי לא ״מעילם במינה. מיוחדת הוויה הן
 בהתרגשות. זיאנט התוודתה למיטה,״ יכל א

 גדולה כה היתד, במיטה האכילה חויית
 את אף לסעוד החליטו הנערות ששתי עד

במיטתן. הצהרים ארוחת
לרשו הועמדו מהירות מירוץ סירות שתי

 בדהרה המלכות בילו הבוקר שעות ואת תן,
 צופים כשמאות אילת, חוף סביב שגעונית

להו שדאגו למרות בהן. לחזות מתקהלים
 מסור- שהיו לפני מחדרן יצאו ולא פעתן,

 על וז׳אנט ויוי הקפידו לא ומאופרות, קות
 הן במים. לטבול עליהן שהיה שעה כך

הן וכי מצועצעות, בובות אינן ני הוכיחו

 סודותיהן את שגילו קרובות, לידידות הפכו
רעותה. בפני האחת הכמוסים

 התברר לבאר־שבע, הגיע שהאוטובוס עד
 תוך בעבר. קשורות היו בעצם, כי, להן
 מסו־ בתקופה כי השתיים גילו שיחה כדי

 זמן פרק באותו יצאו כשנה, לפני יימת,
 האחת לדעת מבלי עצמו, מחזר אותו בחברת

לצאת נוהג היה מחזר אותו חברתה. על

ת ויומ״יר מהן אחת עם בשבוע יומיים
השניה. עם רים

★ ★ ★
לי: רחצה

 1 >. למלכות סיפק תיור״, ^גדידן
ה את לאילת, שבנסיעה הנוחיות

להן שהסביר ההומור שופע אברשה מדריך
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תמנע. מכרות שבקרבת המפורסמים, שלמה עמודי ליד כאן נראות השתיים מנוסה. ריך
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