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הזית. עץ של הפירסום מנהלת על־ידי

קוד התחייבויות בגלל אך גילעדי, מוטי
 באילת. להופיע היה יכול לא שלו, מות

 פגשו זכרוני, ורפי מירי הנשף, מארגני
 שעות כמה ותוך שביט, ציפי את באילת

הופעתה. את עימד. אילתרו
ב ביקרו שחלקן הצעירות, המועמדות

הן מאוד. התרגשו הראשונה, בפעם אילת

 שנערך הקודם הנשף מן נרגעו לא עוד
 השקנו בחוף כן, לפני ימים שלושה

 גם באו עובריה בטבריה. הכינרת של
ובתוכ בצעירות לחזות איש אלפיים כן

 נוסעות כשהן העשירה. האמנותית נית
 בחנו עמי־תור, של הממוזג באוטובוס

 ואחר- לטבריה הדרך את בסקרנות הבנות
 הן שאליה עיר בכל לאילת. הדרך את כך

 עז, משיכה מוקד מהוות הן מגיעות,
בהן. לחזות נוהר הקהל

 נסיכת-הכינרת בתואר זכתה בטבריה
 ברקן זיוה הן כשסגניותיה ברלינסקי, שלי

זכתה באילת בנשף בן־שושן. וסילבי

 מלכת־המים,״ להיות רוצה ני ^
■ >  לפני שביט, ציפי הבדרנית שרה //

 בנשף לחזות שבאו איש, אלפיים של קהל
באילת. מלכת־המים של המפואר
 מלון של ים־סוף חוף על נערך הנשך

צב אורות כאשר הדקלים, ליד לרום,
 החוף. את מקשטים עוניים
החקיין בדרך־כלל מופיע הנשפים בכל

 הקלעים מאחרי רוקדיםטנגו
זיוה עם אנוה של דוגמן
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 המועמדת עס ריקוד, בצעדי אנוה דוגמן מתאמןהקלעים מאתרי
 אל הדוגמנים עם עולות המועמדות חן. אורלי

 נמרוד. וסנדלי מרנו, אמבר, גוטקס, ניבה, של הדגמים את מציגות שהן פעס בכל הבמה,
י*'־*
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סגנית :מימינה ברלינסקי. שלי הכינרת נסיכת :במרכז בטבריה. |

 בן־שושן. סילבי שנייה סגנית :משמאלה ברקן. זיוה ראשונה
 כאשר הוכתרו הן גוטקס. של בבגדי־ים לבושות הבחורות
הצופים. תרועות לקול די־נור, בזיקוקין -הוארו השמיים
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