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 שנה לפני הוכתרה מזרחי יהודית
ישר של הראשונה המים כמלכת

אינ בטקס נעשתה הכתרתה אל.
 ״רמת- מלון בגני וצנוע טימי

כל אחת שנה תוף אולם אביב״.
 מלכת-המים בחירת טקם הפך בד

 ידעו רכים שלא צנוע, ממאורע
ש למפעל בדיוק, לבטא בא מה

 וההתעניינות כל בפי נישא שמו
 לבך תרמה רבה כמידה רכה. בו

ל שידעה הראשונה, מלבת־המים
 את ככבוד כהונתה בשנת ייצג
העלו יפי את והנאה, הרענן הצד
 טקם הישראלי. הנוער של מים

שנע ",1959 המים ״מלכת בחירת
באמפיתיאט ההולך בשבוע רך
 המוני למאורע הפך ברמת-גן, רון

 עדות מרכזי. התענינות ולנושא
 למלכת- המתנות זרם גם היה לכך

מ ספונטאני באופן שזרם המים,
 שבבתי־ והמעולים הטובים צד

 נסיעתה מלבד הישראליים. העסק
 לארצות טוב רצון של בשליחות

 לטיול המלכה זכתה התיכון, הים
 סגניו- עם יחד הסוכות כחג שיט
 כמו כתי־עסק מצד ולמתנות תיה,
ה סלון ״טופז", התכשיטים חנות

 סלון אנגלנדר, האחיות של אופנה
 הנעליים וסלון ״חביב" הנעליים

 ״מדים" של האופנה בית ״בני",
 ״איווניר", של ההלבשה וחנות

 צילי של והעדיים הכובעים סלון
 לבגדי־ים החרושת ובית כינר

 לשוקולד החרושת בית ״גוטקס",
״תמי". הפרחים וחנות ״ליבר"

 היו ברמת־גן האמפיתיאטרון לבמת מתחת הקטן בחדר
 נשאה קופסא כל קופסאות. 20 ארוכה בשורה מסודרות

 שהשתתפו הסופיות המועמדות כמספר אחה מספר עליה
 חמישה מיינו דקות 45 במשך .1959 המים מלכת בתחרות
 אלה היו פתקים. לאלף קרוב הקהל, מבין שנבחרו שופטים,
 בעליהם רשמו גביהם שעל הבחירה, לנשף הכניסה כרטיסי

 אחת בשעה בחרו. בה המועמדת מספר את הנשף בתום
 את השופטים סיכמו שעבר חמישי יום של חצות אחר

 הרב, הקהל הקהל. בחירת היא מי ספק היה לא התוצאות.
 זיסמן, שלום רמת־גן, כסגן־ראש־עירית צימר אישי בתוכו
 לנשף שבא ז׳אק, כריסטיאן האורח, הצרפתי הסרטים ובמאי

(בת בינדר בזיוה מכריע קולות ברוב בחר מלויו, בלוויית
ודוג גרפיקאית השריון, בחיל 18 בת חיילת מימין), מונה
 היא .1959 לשנת המים כמלכת האזרחי, במקצועה מנית

ראשונה כסגנית הבוחרים. קולות מכלל אחוזים 29.5 קיבלה

סטודנ ,19 בת חיפאית גרום, עליזה נבחרה המים למלכת
 להתמחות הרוצה וכלכלה, למשפט הגבוה בבית־הספר טית

 בתמונה (משמאל, עליזה מתורגמנית. לשמש כדי בשפות
 מעולי ואב תימני ממוצא אם של נהדרת מזיגה למעלה),
 שניה כסגנית הקולות. מכלל אחוזים 14ב־ זכתה גרמניה,
 בת למעלה), בתמונה מימיך, (עומדת בנדיקט בתיה נבחרה

ש הביסה, של הדרמטי החוג תלמידת רומניה, ילידת ,17ה־
הבוחרים. מקולות אחוזים מעשרה למעלה קיבלה

 בתמונה מימין, (כורעת סוזאנה לילי נבחרה חיפה כנסיכת
ה העיר תושבת מרוקו, ילידת זבנית ,17ה־ בת למעלה),
 סיסו רבקה זכתה תל־אביב נסיכת בתואר בחיפה. תחתית
 ספרד, ילידת בילדים, מטפלת ,18 בת משמאל), (כורעת

 גלטיאנו ליביה נבחרה ירושלים של המים כנסיכת ואילו
ורק רומניה ילידת ,18 בת דוגמנית הבא), בעמוד (תמונת

אקמן. כנערת גם השנה שנבחרה ירושלמית, באלט דנית

מחל־אביב והחיילת ־ הצביעואיש אלף


