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 הראשד. הסגנית את מכתיר סיטון אברהם
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 החיפאית. שיטרית רותי השנייה, סגנית
לזוכות. מתנות העניקה וולד. חברת
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 וכבר החגורות, את להדק הספיקו לא היבנות באילת. שהתקיים
לאילת בן־גוריון מנמל־התעופה הטיסה שכן אותן, לפתוח נאלצו

 הראשונה טיסתן להן זו שהיתה מהבנות חלק להפליא. קצרה היתה
 שרית :לשמאל מימין בתמונה מהחווייה. מאד התרגשו במטוס,
 חלימי. נאווה נראית אילנה מאחרי זמר. ומאירה ורדי אילנה ברוך,
בשווייץ. בוואלי־פאלאס מלון אורחת תהיה 77 המים מלכת
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 ביטון, צ׳רלי ח״כ סימון, אפריק הזמר רחביה, אמנון בהנהלת
שבבע החברה מנכ״ל נלסון, רפי כץ, גדי אילת, עיריית ראש

 יעקב המלון, ומנהל ירושלמי, אלכס שבא, מלכת מלון לותה
 אגד חברת נציג היה בצילום נראה שאינו נוסף שופט מזרחי.
 מתנות תעניק גינדי אברהם הבנייה חברת כהן. משה באילת

למלכה. בחברה דירה בקניית השתתפות ל״י אלף 25ו־ למשתתפות
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 ארקיע הראשונה. הסגנית ביינר, תלי את 1
 החדש. בסילון לאילת הבנות את הטיסה 1
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£״;י״ז־י£נ;?!״ מנוחה של וגע
 מהמתח. להירגע לה שעזרה סמייל, סיגרייה ומעשנת סוף

וחזרה. ורודוס ליוון המים מלכת את תטיס אולימפיק חברת
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 סעדו שבא מלכת מלון של המפוארהאונל בחדר
התח לפני חגיגית ארוחה הבנות

הודו מלון, של בחדר־אוכל מעולם אכלו שלא מהן, רבות רות.
האדיב. והיחס המצויינת הארוחה על הארוחה אחרי ירושלמי לאלכס


