 1י־

שתי יממות שד אושר:
גיוס הן השתוללו בחולות
הז ה ב וב ים  1ה ת כ ל ת,
ב ע ר ב נ הנו מהופעות
אמני־צמות ,הופיעו בעצמן
 ^ ,י 3צ:

סוסות־הרכיבהז5שלד,
הצוהלות בעוד ^ ? 5־
הסוסות
בכפר־הנופש של רפי נלסון באילת.
)המשך מעמוד (21
אפילה והעירו את חושבי הסביבה משנת
הישרים שלהם.
כסגניותיה של כוכבה נבחרו זיווה ארזי
הבלונדית מחיפה — סגנית מם — 2 .וסר
זי קרן כסגנית ראשונה.
במיסגרת אירועי סידרת מלכת המים
 ,1973היד .נשף בחירת נסיכת ים־סוף
האירוע האחרון ,לפני נשף בחירת המלכה

על ג ס לו ל ה ת ח רו ת

רפי משתזפות באדישות במיכלאה ,פשטו ארבע מהמשתתפות
בתחרויות על הכפר ,עשו בו שמח .בין היתר ,גררו את נלסון
המיסכן ממיטתו ,הושיבוהו בעגלה של הכפר ,הסיטו אותו בשטח.

עצמה ,שייערך ב־ 18בספטמבר בהיכל־
התרבות בתל־אביב.
ואילו טקס בחירת מלכת־שבא ,לעומת
זאת ,היה טקס הולדתו מחדש ,למעשה,
של מלון מלכת־שבא.
לא היה זה סוד שהמלון ,אחד הוותיקים
באילת ,לא נחשב לאחד המוצלחים בעיר
הדרומית ,החזיק בקושי בשלושת הכוכבים
שלו.
לפני מיספר חודשים קנה את המלון

אבנר תומר ,הדהים את מומחי הענף
כאשר הצליח לבצע את השיפוצים במלון
במהירות־שיא ,זכה מייד בסיומם לארבעה
כוכבים — הדרגה הגבוהה ביותר לה
זכה מלון באילת.
נשף בחירת מלכת־ שבא נועד לחגוג
מאורע זה .בנשף השתתפו שורה ארוכה
של אמנים פופולריים ,ביניהם יעקב בודו,
אילנה רובינא ,ולהקת החלונות הגבוהים,
כשעל כל השימחה מנצח גדי יגיל.

141.1 \ \ 1!-£11
 !1 1 1 1 ¥111גדי יגיל ,שהינחה את
 1 1 1 1 1 /1 1 1שני הנשפים ,הצחיק ש
דמעות ,הגיש תוכנית שונה כל ערב.

ה ש  1פ ט י ם ישעמם מ')מיידשבמר
במרכז הבריכה ,סוקרים את המועמדות .מ
ימין :מיכאל בראון ,פיה מוריס ,רפי נלסון,
ג׳קי פרגר ,שלום שאול ואורי אבנרי.

המתחרות מדגמנות מיכנסי לי וחולצות
■1 *1111 *1 *1
אומן על המסלול שייאורן הבריכה ,ני
11
צבות בתנוחה המבליטה את סמל לי שטל עכוזו .בתמונה מימין :
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המאפרת של הלנה רובינשטיין בפעולה על רונית מקובר ,נסיכת
הים התיכון .בתמונה משמאל  :אילנה רובינא ,שהגיעה לאילת עם
בתה מאיה והמטפלת שלה ,זכתה להצלחה אצל הקהל.

