
שאלון את ת חזה ה  המועמדת למלא זכאי
בן עצמה,  לחנו־ המעוניין אחר אדם כל ו

לתחרות. לדעתו המתאימה מועמדת, על לי׳ן
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 ,21 בת צבריתהופמן א<לה
 שאטיני שערה
כדורגל. הגדולה: קות.ועיניה רו חובבותהי

 — :איזה (לציין ספורט

 לימודים: שטח או מקצוע

;הלימודים או העכורה מקום

ת ם*;■ טו ע מו  חברה הנח או היוגה ה
 ארגון קיבוצית, תנועו! *.־ננועת־גוער,

תיו. להקה מפורט, ז או אמנו ד ח א ח ג א ל כ

- חופפויזת:

 חודשים שלושה לפני התחתנה ,22 בת צברית
בשפת רבים מתרחצים אשר מהונגריה׳ לצעיר 1 * 1' * * * ׳׳' •4 ׳

ירוקות. עיניה שחור, שיערה ״.1958 המים ״מלך לתואר ראוי הוא ני אמרו הים

ת שאלון עמדו מו

י :ומתיי איזה פיט

 של המכינה הועדה שד ישיכה נערכה השכוע
 המרכזי: הנושא ".1958 המים ״מלכת תחרות
 הנשף ותוכנית הבחירה סדרי של סופית קביעה

 מקום כל יהיה שלא מנת על המלבה. תיכחד שכו
 בנשף משתתף בל הבחירה, כיושר לספקות
 בחירתו. את יסמן עליו בוחר, פתק יקבל הבחירה
על־ תיעשה והספירה לקלפיות יוכנסו הפתקים

 תקבל אשת המועמדת מוסמך. רואה־חשבון ירי
 אלה, דמוקראטיות בבחירות הקולות, רוב את

 חופי לאורך מקיף ובסיור־־כילוייב בכתר תזכה
 שומרת הנשף תוכנית פרטי על התיכון. הים

 כבר אפשר אהד דבר אולם בסוד. עדיין הועדה
 הפתעות גדושת גדולה, תוכנית זו תהיה :לנבא

בארץ. לה דומה היתה לא אשר ושעשועים,
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ל10 ך * ן > ״ \11ל ץ ד למוסיקה. הקונסרבמוריון את השנה מסיימת ר
צברית היא לפסנתר. מורה להיות שאיפתה: י י ז7 * *־* * ן י

ת ני הרצליה. בחוף שבתותיה מבלה כחולות. ועיניה בלונדי שיערה .17 נת רמתג

 המועמדת של חל אינו הפריטים אחד אם
 זח לשאלון לצרף יש אותו. תמלא אל
ת את  פד המועמדת, סל החיים תולדו

זח. שאלון ח י• נו לנו ידופזוז שהן מדת

שלוח נא שאלון את ל  הממולא ה
 העולש למערכת החומר בצירוף

 ולציין תל־אביב ,136 ד. ת. הזה׳
.'1968 חמים ״מלכת המעטפה על

ת את להדביק נא כאן המועמדת תמונ

שביעית מועמדות סידרת


