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הס כאשר ,19ה־ בת חידה אורלי קצרה
 מקיבוץ קיבוצניקית היא כי לקהל תבר

 נטשה לצה״ל גיוסה עם שרק א/ דגניה
מהמוע כמה של מוצאן גם מישקה. את

 למשל, אבן־זהב, שושי מפתיע. היה מדות
 לורי ואילו השווייצי מוצאה את חשפה
 ,22 בת לפסיכולוגיה סטודנטית שרזר,

הס כאשר מייוחדת בלבביות התקבלה
מארצות־הברית. חדשה עולה שהיא תבר

 שמיטענן נערות־חמד, של כזו בחבורה
 הוא החיצונית הופעתן על בנוסף האישי

 היה קשה הממוצעת, לרמה ומעבר מעל
 לכל מעל המתלבטת האחת על להצביע
 בחירת תעלומת נשארה כך משום השאר.
 תום עד מפוענחת בלתי ים־סוף נסיכת
הערב.

 נסיכות של האיזוריים הבחירה בנשפי
 של המרכזי הבחירה לנשף בניגוד המים,

 אין בהיכל־התרבות, שייערך מלכת־המים
שופ חבר בידי אלא הקהל, בידי הבחירה

 השופטים חבר הורכב הפעם ממונה. טים
 בו נכללו אחת. ואשה גברים מארבעה

 רודולפו אילת, ראש״העיר אשת כ״ץ, ורדה
אי שלמה באילת, לרום מלון מנהל כהן,
 אאוטדור חברת של הצעיר המנכ״ל לת,

 דותן, דויד ארקיע חברת נציג גידל,
 עיר־ של החי לסמל שהפך נלסון, ורפי

 על רשם מהם אחד כל הדרומית. הנופש
 שהיתה המועמדת את נפרדת נייר פיסת

 ולתו־ ים־סוף נסיכת לתואר בעיניו ראוייה
והשנייה. הראשונה הסגנית ארי

 אחורי בחדר השופטים התכנסו כאשר
 שזכתה הנבחרת, את לקבוע כדי במלון
 כי הסתבר הפתעה. נפלה הקולות, במירב
 בשני, האחד להיוועץ מבלי כמעט כולם,
 התו- לשלושת המועמדות אותן את בחרו
ארים.
 הדדי גאולה של הגדול הלילה זה היה

 תיכון של המצטיינת התלמידה ,16ה־ בת
 עיני בעלת גאולה, בתל-אביב. ט״ו עירוני

 האדמדם השיער ורעמת הענקיות האיילה
 בחייה, הראשונה הגאלה בהופעת הגולש,

 פה- בה שבחרו לשופטים לקסום הצליחה
.1976 לשנת ים־סוף לנסיכת אחד

 אסור, נינט נבחרו גאולה של כסגניותיה
 הקיבוצניקית חידה, ואורלי מיפו 17ה־ בת

א׳. מדגניה
 סרטי- לתשואות, זכו הנבחרות שלוש
במייד התרגשו הן אולם וברכות. הכתרה

״ הירח ביקעת *1•
 את אירח סיני, יוסי הירח, ביקעת לתי

 יוסי : בתמונה במלונו. בתחרות המועמדות
 בתואר שזכתה חידה אורלי בחברת
יס־מוף. נסיכת לבחירת שנייה סגנית

 שלא לתחרות, חברותיהן כאשר דווקא חד
נשי עליהן הרעיפו בתארים, הפעם זכו
סוף. ללא וחיבוקים קות

■בחי אחרי דמעות עד נרגשת' כשהיא
 אחת את לנחם הדדי גאולה ניסתה רתה,

 ״אין בשימחתה: שהשתתפה מידידותיה
.הנסיכה תהיי את הבא, במופע דבר, . ״ .
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 הפשיטה בוצעה האומנם •

 שתואר, כפי כידכד, ממטוסים
קו יכשירו שכוחות־קרקע מכדי

? לנחיתה השטח את לבן דם
 ומנוגד דמיוני נשמע שהדבר כמה עד

הפ אירע. בדיוק כך לחימה, תורת לכל
 הרקולס מטוס של נחיתתו עם החלה שיטה
 שדה- מסלול על חיל־האוויר של אחד

באנטבה. התעופה
 דשם הגיעו ביצר כך, אם •

 דהרו בהם צה״ל, שד וג׳יפ זחד״ם
העדו דפי באנטבה צה״ל חיילי

ץ יות
ה ממטוסי אחד בטן מתוך הגיחו הם

הרקולס.
 צה״ל חיילי לחמו האומנם •

 כבגדים לכושים כשהם באנטבה,
 ! סוכנויות שסיפרו כפי אזרחיים,

זרות? ידיעות
 לבשו בקרב חלק שנטלו החיילים כל

צה״ל. של פלדה קסדות וחבשו צה״ל מדי
 של הקריטי השלב היה מה •

ז המיכצע
 נחת בו מרגע שחלפו הדקות

 ן ועד השדה מסלול על הראשון המטוס
 בית־הנתי־ אל הגיעו הלוחמים שראשוני

 אילו בני־הערובה. הוחזקו בו הישן, בות
 כי אלה ברגעים מגלים החוטפים היו

 בידם סיפק היה פשיטה, עליהם נפתחה
 ̂ ד,מ־ היתר! כך משום בבני־הערובה. לפגוע

 בית־ אל במהירות להגיע העיקרית טרה
 להבין יספיקו שהחוטפים לפני הנתיבות,

 לשם בני־הערובה. את ולהרוג מתרחש מה
 במהירות שיסיעו בכלי־רכב צורך היה כך
 בית־הנתיבות. אל מהמטוס הלוחמים את

 חשד פחות גם מעוררים צבאיים כלי־רכב
מס רגלים חיילים מאשר פשיטה של

תערים.
 ב■ חדק נטלו מטוסים במה •

ז הפשיטה מיכצע
 בחוץ־לארץ, הדיווחים סיכום פי על
 אנטבה של נמל־התעופה במסלולי נחתו

 י! נמסר לכך בנוסף הרקולס. מטוסי שלושה
 נייד, בית־חולים ששימש בואינג, מטוס כי

בקניה. הוא גם נחת

הקור מחיר היה לא האם •
ץ מדי ככד שנפדו בנות
 תחליף, לה שאין אבידה הוא חלל כל

 בחישוב אולם ומכריו. לידידיו למישפחתו
ב נלקחה הפשיטה, אושרה כאשר לאומי,
 הנפגעים מיספר יהיה שבה אפשרות חשבון

 מבחינה בפועל. שנפגע מזה בהרבה גדול
 לכל מעבר מוצלחת הפשיטה היתד, זאת

מוקדם. חישוב
 המיבצעי הקושי הוא מה •

זהז מעין מיבצע שאיפיין המייוחד
 ארוכות- פשיטות צה״ל ביצע בעבר גם
 פחות. לא ומלהיבות־דימיון נועזות טווח,

 י שבוצעה הפשיטה, של יותר הארוך הטווח
 קילומטר אלפים כארבעת של במרחק הפעם

 בניגוד אהד: מהותי לשוני גרם מישראל,
אפ כל הפעם היתה לא הקודמות לפעולות

 במקרה התוקף לכוח עזרה להושיט שרות
 היד אפשר צפויה. בלתי הסתבכות של

 הבחינות מכל דיווחים. רק ממנו לקבל
וה הטכניים הקשיים מילבד הרי האחרות,
 ארוכת־טווח בפשיטה הכרוכים פוליטיים

 במיוחד. מסובך המיבצע היה לא זו, מעין
בפשטותו. היתד, גדולתו
באנ המיכצע מוכיח האם •
 שד עוצמתו כלפי הספקנות בי טבה

הי־ דא המיכצעית ויכולתו צה״ד
: ז מוצדקת תה

ל תגרום מהמיבצע שההתלהבות אסור
 גם מסוגל היה צה״ל פרופורציות. אובדן
 השבוע שבוצע זה מסוג למיבצעים בעבר

 צד,״ל בכך. ספק הטיל לא איש באנטבה.
להי די בעבר• דומים מיבצעים ביצע גם

 הסובייטי חטיפת־הראדאר בפעולת זכר
 מיפקדות על בפשיטה או לתעלה מעבר

בשע שהלהיבו ביירות, אירגוני-הפידאיון
 לשכוח אסור אבל העולם. דימיון את תם

 חודשים בוצעה למשל, ביירות, שפעולת
; יום־הכיפורים. מילהמת לפני מיספר

 תשמש אנטבה מיבצע שהצלחת אסור
 תקין השאר כל גם כאילו והוכחה אישור
במער והן הצבאיות במערכות הן ושפיר

בישראל. השילטוניות־פוליטיות כות




