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לרדת. לה עזרו הקהל מקרב רבים אילת. לחוף אותה שהביא האמפיבי הרכב מעל כשירדה
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 רבות תרם בר־עס דוידסקו. איריס 1971
סוף. ים נסיכת בחירת מופע להצלחת

)33 מעמוד (המשך
נסי בחירת : 1971 לשנת חמים מלכת

כינרת. וים סוף ים כות
 ש- ותאורה בלונים זיקוקים, דגלים,
 קישטו צבעוניות נורות מאלפי הורכבח

 זח ״בחיי, ואילת. טבריה רחובות את
מזק אחד אמר העצמאות,״ ליום דומח

חגי חיתח חאווירח ואכן, טבריח. ני
למ במופע. שתשתתפו החתיכות גם גית.
 היפהפיות נדבקו הרבה התרגשותן רות
הכללית. ההרגשה מן

 הקהל את שבידרו האמנים שרשרת וגם
 פיק, צביקה דרך רובינא מאילנה הרב.
גרי טולידאנו, אבי חיימו, דני לב, עדנה

בו  ים מלכת בחירת בטקס הכללית האווירה מן הושפעהשופטים ח
ססגוניים. כובעים ראשו כשעל לתחרות ובא סוף

 חברת נציג מוסתר מאחוריו פרבר, ג׳קי אילת עיריית ראש סגן :לשמאל מימין השופטים,
נלסון. ורפי קפלנר חיים חיילת, דותן, מרטי ארקיע מנהל אשת לידו גבר, משה טיסו

 והתזמורת וייס אלכס ותזמורתו, אוונס
 כולם — החשמלית הבמה חברי עד שלו
המקסימום. את נתנו

 לחזות שבא הרב הקהל של לשמחתו
התפע- את מלהביע פסק ושלא בטכסים

ה1ה ד י ל זכתה וייזל רונית ח
 ראש סגן של נשיקה 11.1 1111 !

שו ששימש פרבר ג׳קי אילת, עיריית
מקסימה.״ באמת ״היא : שאמר בתחרות, פט
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המשתתפות. ידי את ולחץ כבימה ששימשה האמפיבית המכונית על עלה העיר ראש

ה במרומים מדנ
למטה בתמונה הטייס. בתא לאירוח

תז אמניס, של גדול צוות הטיסה ארקיע חברת
 שזכתה דוידסקו איריס המיס מלכת ואת מורות

בשיט. סוף ים נסיכת בחירת תחרות משתתפות
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