
מועמדות שאלון
 הטועסדח ל#לא זכאית חזח רישאלון את

 להם־ המפוניין אחר אדם כל וכן מצמח,
לתחרות. לדעתו ססתאיסח מועסדת, פל *•?
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סידרת
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שמינית

 שלישראל, "1958 המים ״מלכת לבחירת התחרות
 גלים מבה הזה", ״העולם מערכת על־ידי הנערכת

 היושבות ארצות שתי הארץ. לחופי מעבר גם
 המערכת, עם התקשרו בבר התיכון הים חוף על

משו מיפעל לערוך האפשרות את לברר במטרה
 זה. ים חופי לאורך היושבות המדינות כל בין תף

 הדמוקרא• הבחירה שיטת עניין עוררה במיוחד
בבחירת הזה״ ״העולם על־ידי תונהג אשר טית,

 שותדולידחן
 :חלידח מקום
ג חעליח שנת

ניבה:
 :שיעד צבע
 :עיניים שסע

קידמת: חשכלח

:שפות ידיעת

איזה (לציין שפורט

לימודים: שטח או מקצוע

הלימודים או העבודה מקום

 חברה חנח או וזח י ח הנזוטנזדת אם0
 ארנון קיבוצית, תנופת במנופת־נוער,

אחר? אגוד כל או לחקמאמנותיה ספורם,

:ומתי איזה פרט

נ דובפויות

 הנווננאדת, יעל אל אינו חפריטיס יוחד אם
 זח לשאלון לצרף י* אותו• תנולא אל
עו המועמדת, של החיים תולדות את

זח, שאלון לממלא ידועזת שחן נמה

 המטולא השאלון את לשלתז נא
 העולם למערכת החומר בצירוף

 ולציין וול־אביב ,136 ד. ת, הזה,
'1968 המים .מלכת המעטפה על .

שי זמנה את מבלהפולק רות  בתחביבה החופ
ב: י  בת היא ואקרובטיקה. באלט האהו

הצילום. מקצועה: שנים. שמונה לפני עלתה ה, לידת מני רו ,20

עליוכדהמלכה פתה יהכד דבוחרצופה ס י
ההולותעל להלפי מנייןויטילו ת בחירתו,א

 לזוכה, המהכה הפרם מוסמך. רואה־חשבון יפקח
התי הים חופי לאורך טיול :הנכסף לתואר פרט
 של סגניותיה שתי אף יקרות. מתנות ואוסף כון

כתח ויקרי־ערף. רבים בפרסים תזכינה המלבה
הגילים. בל בנות צעירות להשתתף מוזמנות זו רות

ת את להדביק (א כאן המועמדת תמונ
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בבית־המלוצות. עדיין נרה ,19 בת לפקידות, בבית־ספד מזכירה
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השחיה. בספורט בעיקר לעסוק האוהבת פקידה לגננות. סמינר


