
ממוזמביק, הזמר סימון,אפיריון
 את פעם שוב הטריף

המסיבה, מרכז היה הערב בסוף הקהל.

 צלילי־המוסיקה הציפו לילה, אותו ף*
ש זיקוקי־הדינור, ואורות הסוערת ■י■

 את השמיים, את צבעים באלפי פילחו
כולו. חוף־אילת
 ב־ התקיים והמדליק החגיגי האירוע

 המפואר לרום מלון של מיגרשי־הטניס
 ים־ נסיכת בחירת נשף זה היה באילת.

בחי של הנשפים בסידרת השלישי סוף,
נש־ חמישה בת סידרה מלכת־המים, רת

שים בטכס ם בת מאני, שוון נבחרה מו די להו
ה בהיכל יתקיים שבהם שהחמישי פים,

בתל־אביב. תרבות
 תר אלפי ביותר. מוצלח נשף זה היה

ה בעיר שהתארחו ואורחים, אילת שבי
 מיגרשי־ את מילאו שבוע, לסוף דרומית
 וקושטו זוהרים באורות שהוארו הטניס

 המוגבהת הבמה מתוך בדגלי־המדינה.
 וכך הקהל, תוד אל מיוחד מסלול יצא
ב לחזות הצופים מן אחד כל היה יכול

מפריע. ובאין מקרוב מועמדות
בערב. תשע בשעה החל עצמו הנשף

ארו שעות החלה המרגשת החווייה אך
 באוטובוס לאילת הנסיעה לכן. קודם כות

 עבור היתד. טורס יונייטד של הממוזג
 מן חשוב חלק בתחרות המשתתפות מרבית
 לעצמן ביקשו שאותן והחוויות ההנאה
 מל- בתחרות להשתתף כשנרשמו הבנות,

כת־המים.
 הבנות נאספו מוקדמת בוקר בשעת

ה היכל־התרבות. של במיגרש־החנייה
 להוביל על־מנת להן המתין אוטובוס

 המייגעת הארוכה הנסיעה לאילת. אותן
 הודות נעימה חוויה הפכה בדרך־כלל

 ואיפשר המסע את שהקל למיזוג־האוויר,
הנסי מן רעננות, כשהן ליהנות, לבנות

בדי סיפרו שרו, הדרך כל במשך עה.
הזמן. חלף כיצד חשו ולא חות,
 מהן לרבות ביותר. נרגשות היו הן
 ים־ באילת. הראשונה הפעם זו היתר,

 קיבלו אדום הרי של המשגע והנוף סוף
 כל מקבלים שהם כמו בחמימות, אותן
ל הבנות כשהגיעו לאילת. הבא אורח
 לא מרביתן התרגשותן. גברה לרום מלון

כוכבים. ארבעה בן במלון מעולם ביקרו
קלה, למנוחה לחדריהן מייד עלו הבנות

 ביותר המפוארים החדרים את קיבלו הן
 צמד בסוויטות. שוכנו אף חלק במלון,

 אתר־היופי, מסלון ודורז׳ט, ז׳אק הספרים
 איפרה המאפרת שושיק בשערן. טיפל
 לקראת ומזומנות מוכנות היו והן אותן

ה הספיקו לכן קודם עוד אולם הערב.
 המלון, של המבוא באולמות לשוטט בנות

 ארוחת־ערב ולאכול הבריכה את לבדוק
 המלון, של בחדר־האוכל שהוגשה חגיגית

ביין. ברווז וזיתה בה המרכזית כשהמנד,
 תיזכורת
להיסטוריה

 בהצלחה כקודמיו עבר הכחידה שן? ך
 במחיאות־כפיים שרי זכתה שוב רבה. ■

 ד,מיכ־ את מישהו הוריד שוב סוערות,
של משגעת בשימלה לזכות כדי נסיים

 מלון של השחייה בבריכת הבנות את אירגנה ניצן, ליאורה ן11
 במכון ולומדת ספורטאית שהיא ליאורה, להתעמלות. .לרום״ 111

השחייה. בבריכת האורחים קהל יאת ריתקה בלתי־רגילה, גמישות

השחורות העיניים בעלת שרון

 יוצאי להורים בת מאני, שרון
 סוף. ים כנסיכת נבחרה תימן,

זכתה המשגע, והחיוך והבורקות
וי

 רבינוף, אורנה שנייה, סגנית מימין סוערות. במחיאות־כפיים
 נלסון רפי :משמאל בתמונה טבק. אתי ראשונה סגנית משמאל

בתואר. זכתה לא סגל, רבקה שלו, הפרטית הבחירה כי על שכעס

,1.8. בית־האופנה  הקהל נדהם שוב \
ה שמלות עם לבמה הבנות עלו כאשר
 פאר מני שפע ושוב אמבר של חופה

 סוערים גלי-צחוק ועורר חידודי־לשון
הדולפי ותיזמורת אליעזרוב דליה בקהל.

 להנעים כדי ומעבר מעל כדרכם עשו נים
 את לגלות שוב שמח הקהל הערב. את

 חברי בין חיים, רחלי הטלוויזיה, קריינית
 ואפריק קלוסקי, יעקב של דומינו להקת
 הידועים. בלהיטיו הקהל את שיגע סימון

ושלו מילצ׳ן ארנון גם היו האורחים בין
גל־ אלכס הטלוויזיה, מפיק ילדיו, שת


