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מט־ מלון פלו ב ״די אבי תל־ ת את מארח ב כ ל ם מ ה המי תי בו ונסי
 סיום מסיבת ואכן, לחגוג. אפשר נבחרה. המלכה פג. המתח

 מלון של המהודר בבאר שנערכה ״1979 המים ״מלכת תחרויות
תחרות. לפני של מהמתחים משוחררת היתה בתל-אביב, ״דיפלומט״

 ונציגי שהופיעו האמנים שהתמודדו/ הבנות המסיבה, באי
 השף שהכין מהמטעמים טעמו למיבצע, חסותן את שנתנו החברות

 דיסקו סירטי הוקרנו עליו הענק, הווידיאו במסך צפו המלון, של
הקיצבית. המוסיקה צלילי לקול לרקוד והירבו

כרובי יוסי המלוןשל  האירועים מנהל ניצחו השימחה על
 הם שלמון. פנינה ,,דיפלומט״, של הציבור יחסי באשת רבות שנעזר

 הכושי הזמר של בזכותו מעט לא הרוח, מצב את לרומם הצליחו
בדיחות. וסיפר השתולל שרקד, סימון אפריק הנמרץ

 נאווה החדשה, המים מלכת והתחרות המסיבה את סיכמה
נגמרו.״ שהתחרויות עצוב קצת גם אבל שמח, ״שמח, חן:

 נציגי הגיעו התחרויות סיום לרגל שנערפה למסיבה
 ישעיה, טובה למיבצע. חסותם את שנתנו החברות
 את שנתנה הזית״, ״עץ חברת של הפירסום מנהלת
 ההזדמנות את ניצלה לתחרויות, הראשית החסות

 מנהל עם בריקוד ויצאה הלא״רישמית, והאווירה
 שלא האורחים שריד. יעקוב הזית״, ״עץ של השיווק

במועדון. הממוקם הענק הווידיאו במסן צפו רקדו

 המתמודדות כל עם לרקוד סימון אפריק ניצל המסיבה את
 הוא מייוחדת ריקוד הופעת ".1979 חמים ״מלכת בתר על

 נקשר סימון (בצילום). חן נאווה המלכה של לכבודה ערך
 לגרמניה, שחזר לפני בדמעות מהם נפרד המיבצע, למשתתפי

 במייוחד שהגיע אפריק, האחרונות. בשנים מתגורר הוא שם
 רחבי בכל שנערכו המים מלכת בנשפי להופיע כדי לארץ

באירופה. מהגדולים הקלטה אולפני בעל הוא הארץ,

 כל במשך עליצות הפגינה מאס שרון המתמודדת
 גרשון, בנצי הדוגמן עם לרקוד הירבתה המסיבה,

 מבגדי־ים — ״אנוה״ אופנת את בתחרויות שהציג
 שליוו נוספות תצוגות מהודרות. ערב חליפות ועד
 סלון ״מ.ב.״, האופנה בית של היו התחרויות כל את

 ״מרנו״ נעלי ״גוטקס״, וחוף בגדי־ים ״אמכר״, הכלות
״וולה". של בתכשירים המטופלות תיסרוקות ותצוגת

 בתחרות ,1979 המים למלכת שנייה סגנית בתואר שזכתה החיפאית ניצן, ליאורה
 מביניהן ואלה במסיבה, רבה עליצות הפגניו הבנות גרשון. בנצי הדוגמן עם אכילה

הזוכות. את בחמימות וברכו ספורטיבית רוח הפגינו לגמר, להגיע זכו שלא
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 שהכין וכיבוד, במשקאות המסיבה באי את קיבלה התחרות, ממארגנות זכרוני, מירי
 להתחשב מבלי לאכול יכולות הן כי למתמודדות הודיעה ״דיפלומט״, מלון של השף

ממעונה. המושבניקית סגל, רבקה גם קיבלה העצה את תחרות. שלפני בדיאטה


