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וטו דובי מיכל המועמדות מחייכות לאילת,
 מחצית עבור הטיסה. בעת קימלמן בה

באילת. הראשון הביקור זה היה המועמדות

נפ בטרם עוד הצופים של הרוח מצב
היש הבירה חברת עצמה. החגיגה תחה

 נשפי כל השנה נערכים שבחסותה ראלית,
 למיניהן, והנסיכות מלכות־המים בחירת
הצופים. לכל חינם בירה חילקה

 הגולדסטאר ארגזי כל התרוקנו כאשר
ב צפו מהם גדול שחלק הצופים, הרגישו

 שהם כיסאות־נוח, על שרועים כשהם מופע
 זו שהיתר. ייתכן בחגיגה. להשתתף מוכנים
שגר מהם רבים בעורקי שזרמה הבירה

 נטלו אדישים, נותרו לא שהם לכך מה
 וקריאות- עידוד במיצהלות במופע חלק

עליזות. ביניים
 את שהצחיק עצמו זוהר אורי מלבד

לו גם גרמה ושהבירה לדמעות עד הקהל

 בגינת הבמה במרכזבבקסיק
באילת, לרום מלון

 ניצב יס־סוף, נסיכת בחירת נשף נערך שם
 המועמדות עלו שדרכו ענק, בקבוק־בירה

 שרזר, לורי נראית בתמונה הבמה. אל
 מאר־ חדשה עולה שהיא ,3 מיספר מועמדת

לבמה; הבקבוק דרך נכנסת צות־הברית,

חוו משט ספי־ הדולפין, סיפון עלאירח נ
 חברת של נת־הסיור

 להמוני לשלום מלכת־המים בתחרות המועמדות מנופפות יעלת,
ים־ נסיכת בחירת טכס למחרת הים, חוף על שהתקבצו בני־אילת

 על נערך מפליגות, המלכות בעוד במתחרות. לחזות כדי סוף,
 המנחה הופיעו שבו האירוע, במיסגרת המוני האפנינג החוף

 ונלגמו תיזמורת בלווי ריי טוני והזמר ליאונוב דני
מייוחד. קרנבלי במחיר שנמכרה בירה, של אדירות כמויות
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 מל- של המסורתי התואר ים־סוף, נסיכת
 אילת. מיפרץ של כודהמים
 ותי- אילתיים אפילו חגיגי. היה המעמד

 וחגיגה אירוע אף החמיצו שלא
 הם- לא האחרונות, בשנים בעיר כה

 הססגונית מהאווירה התפעלותם את
 אילת תושבי של ההמונית תייצבות

 לבריכת שמסביב ברחבה הבחירה.
שבת בליל הטכס נערך שם לרום,

 אבל צופים. לכאלף מקומות הוכנו האחרון,
 הצליחו שלא נוספים, צופים אלף לפחות
 שערי על התדפקו במועד, כרטיסים להשיג
באירוע. חלק ליטול בתיקווה המלון

ה את ששברה הקרירה, הלילה ברוח
 מיפרץ- של הקסום הלילי נופו מול שרב,
 מצד נוצצים העיר אורות כאשר אילת,
 עקבה של אורותיה קורצים ומנגד אחד

הת עריבה, מוסיקה לצלילי הירדנית,

 תריסר הוצגו מרומם, למצב־רוח רומם
צלי מלוות כשהן הקהל בפני המועמדות

 אחת וכל ביחד הופיעו, הן מסעירים. לים
 הכושי הזמר של הופעותיהם בין לחוד,
 אלקיים, ג׳קי הישראלי הזמר ריי, טוני

שו ישראל, של הנשית הזמר ושלישיית
מסטיק. מנטה קולד

מר חוף ובתלבושות בבגדי־ים לבושות
גו־ החוף אופנת מיפעל מתוצרת היבות,

 תכשירי בסיוע ומאופרות מטופחות טקס,
 של הקוסמטיקה ומוצרי נולה של השיער

 אחת, אחת הבנות רואיינו אאוטדור־גירל,
בבחי הקהל את גם משתף זוהר כשאורי

למועמדות. שהוצגו השאלות רת
 כחבורה התגלו חטובות־הגו הנימפות

עלי לומר קשה נערות. של שיגרתית בלתי
האנו מהנוף טיפוסי חתוך היוו שהן הן
 היופי. תחרויות את כלל בדרך המאכלס שי

 סדיר. בשירות חיילות היו מהן שתיים
 את סיימו שטרם תלמידות־תיכון — שלוש

מייוחדות תשואות התיכוניים. לימודיהן
)32 בעמוד (המשך

 מרכבה גבי עלסוסים נדי
 ה המערב של

 בחח מהמועמדות כמה משתעשעות פרוע,
נלסון. רפי של בכפרו מלכת־המיס, רות
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