
מועמדות שאלון
 המועמדת למלא זכאית הזה השאלון את

להמ המעוניין אהר אדם כל וכן עצמה,
לתחרות• לדעתו המתאימה מועמדת, על ליץ

----------------------------השם:
 משפחתי: מצב

המלאה הכתובת

 :הלידה שנת
 :הלידה מקום
 העליה: שנת

------- נוכה:
 —- שיער: צבע
 — עיניים: צבע

קודמת: השכלה

:שפות ידיעת

:ודרגה^ (מקצועצבאי שרות

— לימודים: שטח או מקצוע

- :הלימודים או העבודה מקום

 חברה הנה או היתה המועמדת האם
 ארגון קיבוצית, תנועה בתנועת־נוער,

אחר? אגוד כל או אמנותית להקה ספורט,

---------------:ומתי איזה פרט

:חוכבויות

 המועמדת, יעל חל אינו הפריטים' אחד אס
 זה לשאלון לצרף יש אותו. תמלא אל
 עד המועמדת, של החיים תולדות את

זה. שאלון לממלא ידועות שהן כמה

 הממולא השאלון את לשלוח נא
 העולם למערכת החומר בצירוף

 ולציין תל־אביב ,136 ד. ת. הזה,
.״1958 המים ״מלכת המעטפה על

כאן. המועמדת תמונת את להדביק נא38

ראשונה מועמדות סידרת
 על כתחרות הראשונות, המועמדות ארבע הן אלו

מע מטעם הנערכת ",1958 המים ״מלכת תואר
המוע יתר של תמונותיהן הזה". ״העולם רבת

 עד זה, משבוע החל כעתון תתפרסמנה מדות
בהש גדול, ציבורי בנש,? התחרות, סיום למועד

וע תבחר זה כנש!? ישראל. אמני מיטב תתפות
 אשר הישראלית הצעירה את השופטים דת

 היושב העם של החיוביות התכונות את תסמל
המים״ ״מלכת בתר יוענק לזוכה ימים. לחופי
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פנלר עדימז
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 בילוייב לסיור הזה" ״העולם על-ידי תישלח והיא
תז כן התיכון. הים חופי לאורך מקי!?, והיכרות

מתנות. בשפע וסגניותיה המלכה כינה
 כל הגילים. בל בנות לצעירות פתוחה התחרות

 המתפרסם השאלון את למלא רק צריכה מועמדת
ב לה הנראה תצלום בידה אץ אם זה. כעמוד

 תדאג והיא התחרות לועדת כך על תודיע מתאים,
ה בחופי התחרות צלמי ישוטטו במו-בן לצלמה.

במתאימות. להם שתיראנה מתרחצות ויצלמו ארץ

גיגצבורג זיה7ח
בתלאביב. השחיה בבריכת שצזלמוז 21 בת צה״ל.-פתח־תקוואית
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 16 בת תל־אביב, תזשבת היא
חומות, עיניה חום, שערה וחצי.

ביטוח. בחברת פקידה .1948ב־ מרומניה עלתה ס״מ. 169 גובהה

אביבים. 25ו־ תל־אביב בת צבריתזמיר שדה
נע על נמנית והיא כהה, חום שערה

בחברת־ביטוח. פקידה היא אף הישראלית. החברה של הזוהר רות

. " •י

ה בשטח שאפתנית פקידה, ,17 בת הינהפיול ז<וה
 היא שנים שמונה מזה והמוסיקה. בידור

ס״מ. 172 גובהה ומוסיקה. מישחק ולומדת פסנתר על פורמת


