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 שלישי ופיוס לטיסה שציפו והחיילים חים
הת שבסמל ארקיע של בטחמינל שעבר
 !מכוונת והיותה לא והיא בן־בודיון, עופה

ל שנפנס החדש הסילון מטוס כלפי רק
 היא תל־אביב. אילת1 בקו החוברה שירות
 הטר- את שמילאו יפהפיות 12 יאל כוונה
 של הסופיות המועמדות ואלה היו מ״נל.

 ל- להדרים שעמדו המים מלכת תחרות
בחי !נשף ערב באותו התקיים שם אילת,1

ים־סוף. נסיכת רת
 משגע ,סיעתה״ ספק, !ללא זה, היה

 הטיסה את ההופך החדש, למטוס־הסילון
 לא הבנות יםד,־בכד. של ׳לעניין לאילת
 נאלצו וסבר החגורות את להדק הספיקו
דקות. 29 ארכה הטיסה שכן אותן, לפתוח

 עבר הוא ישנם אילת, !של בגמל-ד,תעופה
 על עטה בינלאומי, הפך מאז ש״פלולים

 !מכוניות !מקומיים. צלמים קבוצת הבנות
 שבא, ׳מלכת למלון אותן לקחו מיותרות

 שהיה המלון. הפתעה. להן ׳נכונה כאן ׳וגם
 שפל, ימי וידע אילת !במלונות הטיוב פעם

 אולמות ד,עטרת. את לעצמו להחזיר החליט
חידשה ׳תיפאו׳רה הכר, לבלי שונו המבוא

 אלכם המלון מנכ״ל הבנות. פני את קידמה
 הציעו מזרחי, יעקב המלון ומנהל ירושלמי

וכריכים. קל משקה
ב טבל חלקן לחדריהן. פרשו הבנות

 הלך חלקן הבריכה, של הצוננים מימיה
 ים־סוף, של הצלולים במימיו לשהות

 נעקצד, התיכון, הים נסיכת ביינר, תלי
 העקיצה את קיבלה אך קיפוד על-ידי

עניין. ממנה עשתה !ולא ספורטיבית ברוח
 על כתיבה המכינה בריטית צלמים ׳קיבוצית

 אילת ועל ארקיע של החדש הסילון מטוס
 היפות הבנות את וצילמה המציאה על יעטה
הכיוונים. מפל

 על גנרלית חזרה התקיימה חמש ■בשעה
 בריכת ;במרכז ׳שמוקמה המפוארת הבימה

מה עוד מאומנות שהיו הבנות, השחייה.
 באופן הביטה על התנהגו הקודמת, פעם

 מתיאטרון ליופו אלי זד, היד, שוב טיבעי.
 * באורח כדרכיו, החזרה על שניצח פסגות

■מעיל. דינאמי
 חגיגית ארוחה התקיימה שבע בשעה

 ראש המלון. של המפואר בחדר־האופל
 את כובדו ורדה ׳ורעייתו יכץ גדי העיד

 המרובע השולהן ׳סביב בנוכחותם, ■הבנות
 הוא כי סיפר העיר ;ראש השיחה. קלחה
 הבטיח אך סגנו, לחתונת .אומנם ׳ממהר
 כישו- לשמש ׳כדי במועד לתחרות להגיע

המלבה. את ולהסתיר פט־כבוד
לע הפניות הזדרזו הארוחה אחרי מייד

 ידיו אחרונים. לסידורים !לחדריהן לות
 טיפלו מחיפה ג׳ימי הספר של האמונות

 הקודמת, בפעם כמו פאן, וגם ששערן
 הדדית הסחות של יפים מחזות נייגלו

המתחרות. בין
 הבריכה שטח הגיע, הגדול הרגע

 פרחים זרי צבעוניים, באורות הואר
 מגי המנחה הבריכה. במימי שטו ׳וכוכבים

 על עלה כהרגלו, ומהוקצע ׳אלגנטי פאר,
 הם אילתי קהל החלה. והחגיגה הבימה

היפה 12 של פניהן את קיבל ומשולהב
 של בבגדי־ים הבמה על שעלו פיות

בדו ובסיגינון וסגול שיחור בצבעי גוטקס
מה חלק מני גלי. בסנדלי נעולות אי,

חיוכים שהרעיפו הנרגשות, לנערות מעות


