
הלבתחהצודה

מימין: התופים, ליד נראות : התזמורת על מתלבשתהעליזה החבורה
 ז׳אקלין סחצרצוז לביא, אירית הבאס ליד נובל, לילי

גילה הגיטרה ועם יפת, נצחיה המקושים עם סומבררו, מיה הפסנתר, ליד מאחור, מור.

 מיה עכו, מצודת מלכת את רוידוביץ׳, מאיר מר המועדון, בעל מכתיר משמאל אברהם.
ה לביא אירית נבחרה ראשונה כסגנית השושנים. במוטל נופש לשבוע שזכתה סומבררו,

בת־ים. תושבת שהיא ,17ה־ בת אברהם גילה נבחרה שניה וכסגנית ,15ה־ בת חיפאית,

ד! ה **י ר ע י רעמת את בתנועודראש נ
( לה מוכרחה ״אני שלה. הארוכה הזהב ^
 בלהיטות. אמרה תואר,״ איזה הביתה ביא

ב לפחות אזכה. לא אם לי, יסלח לא ״אבי
משהו.״

 איתה נשאה התחרות בתום זכתה■ היא
 עצום, פרחים סל מהתרגשות, בוכה מיה,

של במוטל־השושנים לשבוע־נופש הזמנה

עכו. מצודת מלכת הנכסף התואר ואת עכו,
★ ★ ★

המשושים כמבנים
 ב־ מיה צעדה כן לפני שבוע דיוק ך*
 בצורה בתל־אביב, המים, מלכת תחרות ^
 יופי. בתחרות נערה מעולם צעדה לא בה

כל לאורך משוועת, באיטיות צעדה, היא

 בה חבושה, רגל גוררת כשהיא המסלול,
 בלבד אחת שעה תפרים, כמה לה נתפרו

ב נפצעה היא המסלול. על שעלתה לפני
 תל־ של ימה חוף מול הסלעים, מן נפלה

התחרות. בבוקר להתרחץ הלכה לשם אביב,
 לביא, אירית נבחרה הראשונה כסגניתה

ו משכמה הגבוהה אך ),15( מכולן הצעירה
שניה כסגנית להפליא. והיפה מכולן, מעלה

 כשהן נהריה, העיר בחוצות לבנות נעיןמלכותי סיור
 עשרות בפי התפעלות קריאות מעוררות

מלכת נראית משמאל המדרכות. בצירי שהתאספו העיר מתושבי
י30י״*

 ביותר והנאה ביותר הטובה ידידתה נבחרה
בנו זכו, שתיהן אברהם. גילה אירית, של
ה במוטל סוף־שבוע בבילוי גם לתואר, סף

מוטל־השושנים. בארץ, הקיים יחידי
 וחוויות, אירועים גדוש יום לבחירות קדם

 בלבביות התקבלו כשהן שישי, מיום החל
ה דוידוביץ׳, מאיר המוטל, מנהל על־ידי
ל שרותים מרכז מש״ל, חברת בראש עומד

 במיבנים להתארח אותן הזמין הוא תיירים.
במשו הבנויים שלו, המוטל של המיוחדים

 כשהן לתחרות, הבנות התכוננו שם שים.
הממוזגים. בחדרים ונחות לרדיו מאזינות
— בסירות היפהפיות קבוצת יצאה משם

 ב־ הצוהלת העיר את חצו הן נהריה. אל
 אל כולן ונסעו לכייף, החליטו כירכרות,

 מכסיקנה. דיסקוטק העיר, של הדיסקוטק
החדי הריקודים את נובל לילי הדגימה שם

 פפה, אבישג אירגנה ולעומתה ביותר, שים
סוער. הורה ריקוד מלכת־המים,

 מרומם במצב־רוח למוטל חזרו הנערות
ל האחת נידבו שמלות, החליפו הן ביותר.

 הנרגשת אברהם וכשגילה תמרוקים, שניה
 ישנה לבד, לישון מפחדת שהיא החליטה

כש לביא, אירית החיפאית חברתה לידה
הלילה. כל בידה מחזיקה היא

 ניהלה ממתקים, בחבילת הצטיידה אבישג
נב העוגות כאלופת עוגות. לאכילת תחרות

 בבת־אחת. עוגות שש שאכלה גילה, חרה
★ ★ ★

מיקרה? או מזל

 מובילה כשהיא סוסים, על לרכב יודעת שכמובן פפה, אבישג המים
 צלמים על־ידי צולם רבה, סקרנות עורר הבנות מסע הנערות. את

הרכיבה. אחר בהתלהבות ועקבו הדרן בצירי שעמדו רבים, חובבים

ד *י ם * ם ע  דוידו־ מאיר ערך הנשף, תו
מפו לילית ארוחה המקום, בעל , ביץ

 הפונדק במסעדת הבנות, עבור ביותר ארת
 לשעה עד שנמשכה הארוחה, הוונציאני.

 במוסיקה מלווה היתר, בוקר, לפנות חמש
המקום. תזמורת על־ידי שנוגנה מתאימה,
ה על שמרה רק לא המשטרה של ניידת

 את להוציא התנדבה אף אלא בנשף, סדר
 הבנות והגיעו כשחזרו אך מהמקום. הבנות
 עליהן האחראים בקושי רק הצליחו למוטל,
ול לחכות או למים, מלקפוץ בעדן למנוע
ה מהמקומות באחד השמש, בזריחת חזות
בארץ. ביותר יפים

 לישון הבנות הלכו בה המאוחרת השעה
 בבוקר. המוקדמת הקימה את מהן מנעה לא

 חומות־עכו של עוצר־הנשימה הנוף למראה
 ואורות־חיפה המתנפצים גלי־הים העתיקות,

הגוע הר־געש חנה נאנחה מרחוק, הנראים
לי בכלל אפשר ״איך העיניים: ירוקת שת,
כזה?״ במקום שון

הבנות מבין לשחייניות נגרמה כאן אך


