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ת ל אי
ח1וז<?גב־ד בירה

תחרויות; מלבת-יופי; כירה,
נפתח, שלא ומיצגח דיסקו

באילת לסוץג־שבוע אדפיס ו8ח8
 מי ן באילת מתמסטלים שלא אמר מי

ב פניו את יחשוף שלא זה, את שאמר
 ראה לא בוודאי כי הבושה, בגלל רגים,

קו שלהם. הבירה בשימחת האילתים את
 חינם. — הים לירות, 10 עלתה בירה פסת

של מישפחות הגיעו למקום בשפע. שמש
 הבשר ריח ומחבתות. סירים עמוסות מות,

החוף. לאורך פשט השרוף
 אשר דיסקו, ריקודי בתחרות החל היום
 מגיעים לא לאילת אחרת. נראית באילת

 בני וילדות ילדים אלא בני-עשרה, יפיופים
 הדיסקו, מוסיקת ואילוא תשע. עד שלוש...

מיקצועי, דיסק־ג׳וקי היה עליה שהאחראי

האחרונות. החדשות הבדיחות
 זוהר, נערות חמש התייצבו הבמה על

 מרי איילת, גלית, אוליביה, ראשון. לסיבוב
 צעירות יפות, כל-כך ולא יפות ואילנה.
.16 בנות קמוטות זקנות ואפילו

 הגדילה על כנראה משפיע האילתי החום
 איך להבין אפשר אי אחרת וההתפתחות.

 זה עם ויחד שופעות, כך כל נראות הן
 היה מכך שנהנה מי ילדותיות. כך כל

 והמראיי- המנחים חוקי פי על טופז. דודו
 על אצבעותיו את להחליק היה חייב נים

 המיב- את עברו כולן התור. לפי העכוזים,
למנוחה. מהבמה והורדו דקים

 רעדו, הנערות קריר. היה בצל, מאחור,
 איזה עליך ״תשימי מהתרגשות. גם אולי

 המתחרה. לנערתו נער יעץ חולצה,״
 מה ״שתראה אמה. התריסה ״תשתוק!״

 שושנה של הבת למה 1 לא למה לה, שיש
 הנערה ך״ תראה לא ששלי למה 1 מראה
סבל. והחבר נהנתה האם קפאה,

חמי על לוותר שלא שהחליטה היחידה
היפה מויאל גלית היתה חשיפה בגלל מות

היופי בתחרות טופז מנחה
רגע מכל נהנה

 הדיסקו בין דמיון למצוא היה אי-אפשר
הח שבחר, זה הבמה. שעל הקפיצות לבין
 מיובא עליון כוכב היה והחמיא כיוון ליט,

טופז. דודו — מהצפון
הת אילתים 7000 והלך. התמלא החוף

ב שאלה נשמעה ושם פה ובאו. אספו
 היו הרוב אך בצרפתית, ותשובה שוודית

סיפ החוף על בכירים״ ״גורמים ישראלים.
 הבוקר באותו הגיע תוסיין שהמלך רו,

 שהוד נלחש, לאוזן מפה הסמוכה. לעקבה
 וכי האילתיות הנערות על משקיף מלכותו

יודע. מי חדשה. אשה לו מחפש הוא
ה במיטב הופיעו המקומיות היפהפיות

 אך יוקדת והשמש שולם הקיץ מלבושים.
 להראות 'חובה הקצר הפרווה מעיל את

 ואת לתיירים, — המגפיים את לחברים,
לאורחים. — הצמר צעיף

 יכולתו. ככל הבמה על עושה טופז דודו
את מפריח הוא בירה של לפחית פחית בין

 הצדיקה העליונה חולצתה את והחטובה.
 קצרצר בביקיני להסתובב נאה לא ״זה :כך

 לבסוף שנבחרה זו היא לבושים.״ כשכולם
 הלוך טיסה בכרטיס וזכתה הבירה, למלכת

שבוע. במשך במקום ובשהייה לרודוס ושוב
 היופי במלכות לבחור היתה התוכנית

המועמ שתקבלנה הקולות מיספר פי על
ל בהתארגנות המשיכו והמישפחות דות

 הזדיינו הפורצים הכוחות השי״ן. שעת
 לקול זכות הקנתה פחית כל בירה. בפחיות

 החליטו הרוחות כשנתלהטו בבחירה. אחד
 כדי שופטות, קבוצת לבחור המארגנים

נמש המריבות המלכות. את תבחרנה שהן
 והגייסות מכל חזקה היתה הבירה אך כו,

נכנעו.
הקהל. את לשלהב החלה השתיה תחרות

 מי העיר. מגברי כמה התייצבו הבמה על
 תקבע זה את — פחות ומי יותר גברי

שלוש נשאו מכן לאחר דקות כמה הבירה.

חיימוביץ מתחרה
גבר!״ ״אני

\

ה הבעלים שלושת את גיזרה דקות נשים
 הביתה. בדרך המכוניות, עבר אל עליזים
חתי ליטף חיימוביץ, ג׳והני ,14 בן ובחור

בירה. קופסות 5 ששתה אחרי כות
 ה- לקראת באסטרולוגיה. בקיאות

 העיניים בשמים. קטן מטוס נראה צהריים
 בכל מתוכו פלט המטוס על. אל נישאו
 חברי אלה היו צנחנים. שלושה סיבוב
 על-ידי שאומצה החופשית, הצניחה קבוצת
 אל נצמדו המבטים בארץ. הבירה מיפעלי

 מרגע גבר המתח בשמים. הזעות הנקודות
 עבר אל והתקדמו נעו הנקודות לרגע.

האח לרגע עד מצנחים. ללא אך האדמה,
הצונ לאחד כי ידע לא הקהל ממש. רון

 בגובה תקלה. אירעה גרויסמן, מישר■ חים,
הת הקרקע פני מעל קילומטר כחצי של

השתמש הוא נפתח. לא המצנח כי לו ברר

 בירה לגם אחרון, הגיע הרזרווי, במצנח
 אותכם הורג ״הייתי חבריו: לעבר וקרא

 לי!״ מחכים הייתם לא אם
 של הבחירות התקיימו הצהריים אחרי

רבה בקיאות גילה טופז דודו הבירה. מלכת

גלית מלכה
צנועה

אוליכיה מתחרה
תמימה

 ► מועמדת כל לשאול שכת לא באסטרולוגיה,
תכו את לתאר וידע נולדה מזל באיזה
 , תחביביהן. על אותן שאל כך אחר נותיה.

״צי ציפי: שירה.״ אוהבת ״אני איילת:
 :מרי לדגמן.״ אוהבת ״אני :אילנה !״ לום

 או- רק ״פסנתר!״ גלית: יפה.״ ״ספרות
 וענתה הפטנט את עדיין למדה לא ליביה

 כמו ספרית, להיות רוצה ״אני בתמימות:
שלי.״ התחביב גם וזה שלי, האמא
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