* 11היא ג׳ולייט קורדה .נ׳ולייט זכתה
(  11במשאל מוקדם שנערך בין המוענז־
מועמדת הבטוחה לזכיה בתואר המלכה.

הי-א מלכה זילבר ,ש
זנתה בתואר נסיכת ה
כינרת .היא נראית בתמונה כשהיא עולה יאל הבמה.

אחת־עשוה

הוד מלכותה

מלכת המיס של ישראל לשנת  , 1965וי ד א! דל־בייאנקו ,דקה
אחרי שהוכתרה .הכתר והשרביט שבידה הוכנו על ידי
חנות התכ שיטים הנידע ת טיכו ,ברחוב דיזנגוף בתל־אכיב .סל הפרחים הענקי שהכיל מאק
שושנים ,דליות וצפרניס ,הוגש לה כשי על ידי חנו ת הכרחים תמי ב ר חוב דיזנגוף.

זוהרת בבמת ההכתרה בבוינת תד־אביב

מחלת נפילה למלכה

שנחשבה עד לרגע האחרון ,לפני מועד מניין הקולות ,כמוע
מדת ודאית לזכיה בתואר מלכת־המים ,זכתה גם במישאל
פנימי שנערך בין המועמדות הסופיות עצמן ,ביקש אורי
זיהר שתאמר לו ,דווקא בשפה ההונגרית :״אני אוהבת
אותך!״
״אבל אני לא אוהבת אותך!״ ענתה לו ג׳ולייט בעברית,
בלי הרכה היסוסים .״אתה אומנם בחור יפה ונחמד ,אבל לא
יותר מזה.״
רותי ברנשטיין ,מועמדת מספר  , 15התגלתה כנערת המוו
תרת כמעט על שינה .בוקר בוקר היא משכימה לשחות בברי
כה בשעה  6בבוקר .ערב התחרות נטע חברה הקבוע לחוץ-
לארץ ורותי הגיעה לתחרות אחרי לילה של חוסר שינה.
רק אחרי שהקהל יכול היה להתרשם אישית מכל מועמדת
ומועמדת ,נערכה ההצבעה .הקהל היה השופט .נערים עם
קופסאות קלפי עברו בין הקהל ואספו את פתקי ההצבעה,

ךי<גע המתח הגדול ביותר עבור ה
ו מועמדות היה הרגע בו הודיעו להן מי
הן השש שתתחלקנה בתארי המלכה ,סגניו-
תיה ונסיכות־המים של ים־סוף ,כינרת יהים־
התיכון .השש שידעו כי נבחרו ,אך לא
ידעו באיזה תואר זכו ,התכוננו לצאת אל
במת־ההכתרה .בעיני כמה בנות אחרות,
שלא זכו ,עמדו דמעות .אחרות חייכו.
ראשונה נקראה אל הבמה מלכה זילבר,
תלמידת המגמה ההומאנית בכיתה השביעית
בבית־הספר התיכון אליאנס .מלכה היפה
זכתה בתואר נסיכת־הכינרת .איה ויסאדלר,
שקיבלה מספר קולות זהה לזה ש :מלכה
זילבר ,זכתה בתואר נסיכת ים־סור ,-דבר
שהלם את תסרוקת קליאופטרה בה הופיעה
לתחרות .אסתר נקשרי נבחרה כנפ־כר ,ה

 ,2:כי תחביבה הוא ריקוד ג׳אז,
אורי לרקוד עמו על הבמה.
ובוכה׳ גילתה רוח ספורט ורק־

ניאנקו גילתה לאורי כי ברצו־
ילת וציירת• .אני מבין ',אמר
שתסעי באוירון את רוצה ל־
ויסאדלר בת ה־ , 19דוגמנית
•ר ופיסול ,גילתה לקהל כי
בם בכתיבת רומנים. .על איזה
1ניין אורי, .על האנושות,״ אמ־
ויוך .אותו רגע שאג מישהו
פנה אליו ואמר :״לך בטח לא
ברומן הזה!״
ורדה בת ה־ ,18ילידת הונגריה,
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וועדת הקלפי החלה במנין הקולות.
★ ★
★

ן ז ד ך ו ו מ רב־סרן משלשל את תלוש
 1 1 1״ !  1111הבחירה שלו לקלפי .כל או
רח ציין בכרטיסו את המועמדת שנראתה בעיניו.

 0ן 11ך ה ועדת־הקלפי מונה את הקולות ועורכת את דירוג המועמדות• מניי ' מאות
 1 1 | • 111הקולות נמשך למעלה משעה .מאחר שההבדל בין שתי המועמדות הראשונות
היה של שני קולות ,נערכה ספירה חוזרת של הקולות שהוענקו להן כדי למנוע טעות.

שלישית — נסיכת הים־התיבון.
כסגנית שניה של מלכת־המיש נבחרה
רותי ברנשטיין ,שפיגרה ב־ 50קולות ב
קירוב אחרי שתי הנבחרות הראשונות .ז׳א־
נט לוי ,שהפסידה את התואר בגלל שגי
קולות ,נבחרה כסגנית הראשונה של מלכת־
המים ,זכתה בתואר נוסף של נערת סברינה,
תהיה במשך השנה הקרובה הנערה שתפרסם
את מוצרי בית־החרושת הנודע לגרבי ניילון.
ויויאן דלביאנקו הוכתרה כמלכת־המיס.
אותה שעה ניצבו הוריה ביציע .כאשר דאו
כי חמש הנבחרות הראשונות עולות על
הבמה ,היו בטוחים כי בתם לא נכללה
כלל בין שש הנבחרות .כאשר קראו את
שמה של ויוי ,קיבלו השניים הלם מרוב
תדהמה .האב נפל מהכסא עליו ניצב .יייי

ך5

היא רותי ברנ שטיין,
בת ה־&ו מתל־אביב,
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יפהפיה צברית העומדת להתגייס לצה״ל.

