
 קיימת כארץ ציבורי מיפעל לבל
 נמצא תמיד מתאימה. אידיאולוגיה

 הצדדים על לנאום המוכן העסקן
 המעמד של הלאומיים־היםטוריים

מל בחירת מיכצע ביותר. הפעוט
 של יומרה ללא נערף המים כת

 בל וללא מלאכותית, אידיאולוגיה
 את להדגיש נועד הוא ״ציונות־׳/

ה יפי את והנאה, הרענן הצד
 בארץ■ הגדל הנוער של עלומים
 הצלחה. היתה זו מבחינה חופים.
רואיי הקיץ חודשי שלושת כמשד

ב הגילים, כל בנות צעירות נו
 או התיכון הים מגלי שנהנו שעה
ה נערף כאשר כינרת. ים מימי
 קהל התכנס הבחירה נשך שבוע

 את להעריך ידע אשר מאות, של
 נערך: שבה רוח כאותה המעמד
ו נאה גישה טוכת־לב, עליזות
 תשואות המועמדות, לבל אוהדת

 לבלות מלאה ונבונות לנבחרות,
ול טבעית כשמחה עליז, ליל-קיץ

נעורים. וחן יופי מוקפים בבית

המים; מלכת של ראשונה סגנית קובאץ׳, אסתר הטיס; מלכת של נסיכת זקס, מינה בתוארים: זכו אשר בנות־המזל, המועמדות שש
הכינה למלכה והשרביט הכתר את ׳.58 המים מלכת מזרחי, יהודית תל־אביב; של המיס נסיכת שם־טוב, מאירה ירושלים; של המיס
בת״א. 121 דיזנגוף מרחוב ״סופד׳ התכשיטים חנות עבורה במיוחד שניה סגנית נויפלד, תלמה חיפה; של המים נסיכת די־נור, ערה

 תחרות לערוך היה אפשר בלבד שביניהן תוארים, ובלי
 אמנים צבא, קציני דיפלומטים, בלטו הגברים בין יופי.

ותיירים.
 התרכזו המלון, בריכת ליד המרווח, ההלבשה בחדר

 החשש על הנשף. התחלת לפני שעות שלוש המעומדות
 נוסף כזה, בפורום קהל בפני ראשונה מהופעה הטבעי

 ססגוניים, בבגדי־ים לבושות זו. מפני זו החשש עתה
 את הנערות הכינו גבוהות־עקב, בנעליים נעולות

ה קהל על ההסתערות לקראת האחרונים נשקן כלי
 עברו ועוזרותיה עולש עליזה הקוסמטיקאית בוחרים.

 את שידגיש לאיפור הוסיפו לשניה, אחת ממועמדת
 הבחורות מהן. אחת כל של בפניה והמיוחד האופיני

 חלקן שונות: בדרכים התרגשותן את להפיג ניסו עצמן
 קשרי קשר חלקן שבחוץ, בקהל לוילון מבעד הציץ

השתרעה אף אחת האחרות. המועמדות עם ידידות

ה התערבו ישראל, מדינת בתולדות ראשונה
 הם מקומיות. בבחירות זרים דיפלומאטים שבוע /
 אלא הבוחרים, קהל בין נלהבת תעמולה ניהלו רק לא
 אל בוחר פתקי הטילו בבחירה, בפועל השתתפו אף

 בעקבות יאבדו פן חשש כל היה לא אולם הקלפי.
 בלתי כאישים יוכרזו או משרתם, את זו התערבות

 של המים מלכת בחירות היו הבחירות כי רצויים.
.1958 לשנת ישראל,

 הנערות 19 למופת. דמוקראטיות בחירות אלה היו
 קשה, לעמול צריכות היו הכתר על ביניהן שהתמודדו

 להצביע והבוחרות הבוחרים מאות את לשכנע מנת על
 מלון של הענק הדשא כר על שנאספו הבוחרים, עבורן.

 השמיים כיפת תחת ערוכים שולחנות סביב רמת־אביב,
 נקלה. על לשכנעו שאפשר קהל היו לא המכוכבים,

תוארים עם מלכות הישראלית, החברה יפהפיות שם היו

ע


