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עדי ,ושאולי וייצמן בנו של שר־הביטחון
עזר וייצמן.
שיאו של הערב היד״ כמובן ,טכס בחי
רת המלכה עצמו .כמו בשני הטכסים
הקודמים ,גם הפעם היתר .המלאכה קשה.
השופטים חככו בדעתם לא ןעט לפני ש 
הוציאו לאור את החלטתם ,שהיתר ,מעין
תיזכורת להיסטוריה.
לפני מאות שנים הגיעה דרך ים־סוף
אל נמל אילת׳יסהפיה שהפכה סמל ואגדה
— מלכת שבא .לפי אחת הגירסות באה
המלכה השחומה אל שלמה המלך ,מתימן.
והנה ,לחופו של אותו ים־סוף עצמו,

כי המועמדת שלו ,רבקה סגל ממעונה,
לא נבחרה .אך רבקה נבחרה כנסיכת-
הצפון.
שיא״השיאים של החגיגה בדיסקוטק
היה כאשר אפריק סימון החל רוקד עם
הנסיכה ,שרון מאני .השניים הלהיבו את
הקהל שעמד סביבם ומחא־כפייס .רק ב
שעות הקטנות של הלילה הלכו הבנות
לישון .למחרת ציפה להן יום של בילוי
בבריכודהשחייה המפוארת של המלון.
הבנות ערכו בינן לבין עצמן תרגילי־
התעמלות ,תחרויות־שחייה ותחרויות־
ריצה .המוסיקה המסעירה ,שהושמעה על
שפת הבריכה ,עוררה אותן לרקוד וה־

בת העוגה

גזית אל עד ,מאשדוד ,בתה של אס השנה ,הפסלת מתי אל־
פרין ,היתה אחת המועמדות העליזות ביותר שהשתתפו בתח
רות נסיכת ים־סוף ,שהתקיימה באילת .גזית ענדה לאוזניה עגילים תימניים גדולים,
וסיפרה כי למרות גילה הצעיר היא עובדת כדוגמנית קולקצייה ,המדגימה לפני קניינים.

אווירה בכלל היתד ,אווירה של חופש
ועליזות.
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אשכנזי ,נאוה חן ,ליאורה ניצן ורבקה סגל ,שהתגלתה כחביבתו של רפי נלסון .הבנות
בילו את סוף השבוע במלון הפאר ״לרום״ והתנסו בחוייה בלתי־נשכחת בחוף הדרומי.

ו* בות מהמועמדות הודו בפה מלא
י כי רק בגלל החוויה שציפתה להן
באילת היה שווה להשתתף בתחרות־סוף־
שבוע מהנה זה ,שהיה בוודאי ללא ספק
שיאו של החופש־הגדול לגבי הבנות ש 
היו במשך השנה עסוקות כל־כך בלימו

דים ושחלקן ניגש לבחינות הבגרות.
ליאורה רשף ,המצילה שבחבורה ,הת
נדבה להחליף את המציל של לרום .דלי
אליזם אירגנה את התחרויות ,ואילו אור
נה רבינוף שיעשעה את מני פאר בחי־
דודי־לשון משלה______ ____ ______.
בשעות אחרי־הצהריים המוקדמות אר
זו הבנות את החפצים ,עלו על האוטובוס
ויצאו בחזרה בדרך הביתה .עוד חוויה
מסעירה הגיעה אל קיצה ,כעת נכון להן
הנשף של בחירת נסיכת הכנרת והנשף
הגדול של בחירת מלכת״הפים שיתקיים
בהיכל־התרבות.

באילת של  1979הוכתרה שרון מאני,
יפהפיה שמוצאה אף הוא מתימן ,כנסיכת
ים־סוף.
כסגנית ראשונה נבחרה אתי טבק וכי
סגנית שנייה — אורנה רבינוף.

בקבוק שלם
__של ויסקי
ייד עם תום הבחירה מיהרו הכל
לחגוג את הבחירה בנשף שהתקיים
בדיסקוטק של מלון לרום .החגיגה נמשכה
עד לשעות הקטנות של הלילה ,והצטרפו
אל הבנות החוגגות גם השופטים שביניהם
משה גליק ',נציג חברת אברהם גינדי;
אהרון שני ,נציג דן תיור ; בלה מצדי׳
נציגת אנוה ,שאת בגדי הגברים שלה
הציגו דוגמנים! שבי סבח ,מזכירת נעמת
באילת ! יוסי בכר ,בעל בית־ספר לדוג
מניות ! עופר פלג ,נציג מלון לרום ;
יהודה גיטליץ נציג התעשייה האווירית!
ז׳ורז׳ט ,הספרית הקבועה של התחרות!
וציפי פטיטו ,גם היא ממלון לרום.
יושב־ראש חבר־ד,שופטים ,מלך אילת
רפי נלסון ,שגמר במהלך התחרות בקבוק
שלם של ויסקי הלך לישון .רפי כעס על

שנייה

אורנה רבינוף ,מוכתרת
על־ידי משה בכר ,נציג
חברת מ .ב .שנתנה למועמדות שמלות.

אתי טבק ,מוכתרת טל־
ידי יעקב שריד ,נציג
חברת ״עץ־הזית״ ,שהעניקה חבילות־שי.

גסיסת

שרון מאני ,נסיכת ים־
סוף החדשה ,מוכתרת על־
ידי מזכיר העיר אילת סמו סמוראי.
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