
של מנה
בסלע ריקוד נשיקות

 סעו־ והמלהיב הססגוני למופע דמה ^
 למועמדות שנערכה מלכותית, דת־ערב >\
ה מטבח לבריכה. שמסביב המידשאה על

 טרחו מנהליו אבל הושלם, טרם אומנם מלון
 ושנד יין סולל ומטעמים, מעדנים ותביאו
ה בעל הסמוכים. המלונות מאחד פאנ״ה,

 המאורע לכבוד במיוחד הגיע עצמו מלון
כ ידפוק שהכל כדי ודאג טרח מאיראן,

 חנוכת לנשף הבחירה נשף הפך כך שורה.
הושלם. לא שעדיין בית־הטלון

לאור הקהל לעיני הוצגו המועמדות

יס־ נסיכת בחירת נשף שלאחר הלילה את
 שנערכה במסיבה המתחרות בילו סוף

 נראית בתמונה הבוקר. לשעות עד האדום הסלע מלון במועדון לכבודן
במועדון. הדיסקו מריקודי באחד נסחפת כשהיא נגר יהודית

שנב שעשוע, סליבמסלול שעשוע
כ שבוע לפני חרה

 קהל בפני צועדת בטבריה, שנערך בנשף הכינרת, נסיכת
גוטקס. של בבגד־חוף לבושה כשהיא הנשף משתתפי

 בתוך שנבנתה תתימימית, ותאורה זרקורים
 שוב היה פאר מני המנחה הבריכה. מי

 מראה חולה. לאילת שהגיע למרות במיטבו,
 ו־ העשירה האומנותית והתוכנית היפהפיות

 חברת של בחסותה שהתקיימה המשעשעת,
 לקריאות הקהל את סחפו דובק, הסיגריות

 בעיניו שנראו במועמדות, ותמיכה עידוד
המקומיים. הנסיכות לתוארי זכאיות

 מארבע הפעם מורכב היד. השופטים חבר
 נציגת דורון, אסתר :גברים וארבעה נשים
 יעל גרא; רחל התסשיטאית גלי: חברת

 באילת: אגד־תיור חברת מנהלת מתוקי,
 מרי הקוסמטיקה חברת נציגת ויינבדג, חנה

 השיער תכשיטי מחוברת בכר, יוסי :קוואנט
מזר יעקב מלכת־שבא מלון מנכ׳׳ל ונלוז:

של הבנייה חברת נציג הלווי, יהודה חי:

 חברת מנהל מויאל, וצ׳רלי ג״נדי אברהם
באילת. ארקיע התעופה
 הוא הארץ דרום אנשי של שטעמם נראה

 והקהל השופטים הכתירו הפעם שכן זהה.
 שזכו הנסיכות, שלוש מתוך שתיים שנית
ב שנערך הראשון, בנשף סתוארים כבר

ה הים־התיכון. נסיכת לבחירת אשקלון
הו נגר, יהודית מיהוד, התימניה דוגמנית

 כתר את הים־התיכון נסיבת לכתר סיפה
 העיר ראש בידי סשהוכתרה ים־סוף, נסיכת
 גדושה למגה זכתה מפיו כץ, גדי אילת,

 החיפאית, תלמידת־התיכון גם נשיקות. של
 כסוג- שוב הוכתרה ,16ה־ בת גרינברג יעל

 השניה הסגנית בתואר הראשונה. ניתר.
 בת תלמידת־תיכון רז׳ נטלה הפעם זסתה

בהיו מברית־המועצות שעלתה מנתניה, 16
.9 בת תה

 שגעת את המאפיין מצב־הרוח !אולם
 לא ההכתרה, בטכס לשיאו שהגיע אילת,

החגי החלה אז רק להיפך. לאחריו. דעך
 התמנו ומלוויהן הנערות כל האמיתית. גה

 במועדון לכבודן שנערכה ריקודים למסיבת
 בחת שם הארוס. הסלט מלון של הדיסקו
ה המרקידים צוות בראש אילת תושבי
 אילת. של כמלך־המים ועקנין, משד. מקומי,
 לנסיכות נוסף הכתרה טכס ערך ועקנין

הנוכ כל על מים דליי הותזו בו ים־סוף,
 ומשוחררות, עליזות אך רטובות, חים.
 עד במקום בתחרות המשתתפות סל רקדו

 אז שגם אלא בוקר. לפנות ארבע לשעה
 אחד- הועברה היא המסיבה. הסתיימה לא
 אמדיקאנה מלון של השהיה לבריכת כך

 שחיה תחרויות הנסיכות ערכו שם החדש,
ושעשחעי־מים.

 לדבר מה היה לא כבר השחר סשהאיר
 נמשכה השעות 48 בת המסיבה שינה. על

 של בניצוחם הדשא על בצוותא בשירה
 טובים, ימים להקת־הזמר חברי שלושת

 עתה שזה חיל־הים, להקת בוגרי כולם
הצבאי. משירותם השתחררו

 הנערות עשו לתל־אביב חזרה הדרך יאת
 עין־גדי, ים־המלח, דרך !מודדו בטיול
 אגד־ איש של בהדרכתו וירושלים, יריחו
 ראש לשעבר קירשגר, קירשנר. זאב תיור,

 את להסיע שהתנדב אגד, של אנף־החוץ
ב הופתע הבחירה, נשפי לכל המחתרות

ה גילו אותם והסקרנות מחעירנות עצמו
 ביקרו בו אתר כל של להסבריו נערות

עין. עצמו לא מיממה שיותר אחרי וזאת

 שינס־ גדולה אחת לחגיגה הפך הראשית,
ברציפות. שעות 48 שסח

 באוטובוס הבנות עשו לאילת חדרך את
 בלוויית אגד־תיור, חברת של ממוזג־האוויר

 עמן יחד להופיע שעמדו ותאמנים, הנגנים
 מנסי־ חמגוסשת החבורה, הבהירה. בערב
הפ שלא ללהקה דמתה הקודמות, עותיד.
 הגיעה לאילת, הדרך כיל ולנגן לשיר סיקה
ועליזה. רעננה לעיר

התח תקלה. צפויה כי היה נראה לרגע
 לציין עמדה ים־סוף נסיכת לבחירת רות
 הוותיקים אחד של המחודשת פתיחתו את

 המלון מלכת־שבא. — אילת שבמלונות
 הפרסי המיליונר בידי מכבר לא נרכש

 מיליון 15מ־ למעלה שהשקיע חי, אברהם
 שהשיפוצים אלא וסשיפוצו. בהרחבתו ל״י

 שעות מראש. שנקבע במועד הסתיימו טרם
 בריכת- סביב הנשף, תחילת לפני מספר

נער עדיין הסלון, של המחודשת השהייה
 נראה והמקום וטיח עפר ערומות בה מו

הת לילה עם אולם פעלתני. כאתריבנייה
 מתושבי למאות מרהיב מהזה במקום גלה

 בנשף לצפות פדי למקום שנהרו אילת,
 המרכזית לתגיגתיהקייץ עבורם סבר שהפך

העיר. של
 מקושטת במת־ענק הוקמה הבריכה בתוך

 נבנה הבריכה סבוב ובכרזות. בדגלונים
 הבנות עליו צעדו כאשר מיוחד. מסלול

 גו־ של והחוף בגדי־הים את להדגים כדי
 ואת נז.ב. בית־האוסנה יצירות את טקס,

 תצוגת זו היתר. — גלי וסנדלי קבקבי
 — ביותר הארוך המסלול בעלת האופנה

מטר. 200 כמעט

קול8טנגו!
 משעשעת צליה,

מאחרי מחברותיה

 ילדים מטפלת כנפי, ניקול
הר־ שליד גליל־יס, מקיבוץ

 אחת עם טנגו בריקוד עצמה את
באילת. שנערך הנשף בעת הקלעים

 שעלתה מנתניה, 16ה־ בת תיכון תלמידת רז, נטלהנטלי דיסקו
 כסגנית באילת ונבחרה מברית־המועצות, 9 בגיל

 המסיבה בעת דיסקו בריקודי שלה הידע את מפגינה ים־מוף, לנסיכת השניה
האדום. הסלע במועדון המתחרות כל לכבוד במיוחד שנערכה העליזה

 נימפות- סיכמו נשכחת,״ בלתי ״חווקה
 ידעו לא וחן באילת. הופעתן את המים
 ה־ השקעת בחיידק בבר נדבקו כי אולי

 לעיר ולחזור לשוב אותן שידחוף אילתית,
הנמ אך ישראל, מפת על הרשומה הדרום

והר חוויות של אחר בעולם למעשה צאת
גשות.


