
תשיעית דוח9גנועו סידרת

מועמדות שאלון׳
 הוזוענזדין ל*זל* זכאית חזח השאלון אה

 לחם המשוניין אחר מדם כל וכן מצמח,
לתחרות לדסתו רינזתאיסח מועמדת, מל ליץ

משם:
 מצפמשסחתיי:
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-------_----------------:ייפח;

---------- — : שיעד צפע
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--------------קידמת: משגלה

:שפות ידיעת

— :איזח גלציין ספורט

לימודים: שטח או מקצוע

- :הלימודים או חעכודח מקום

 חברה הנח *ו היתח חמופסזת מאם
 ארנון קיבוצית, תנועה *מנומת־נוער,

אחרי אגוד כל או אמנותיו; לוזקוז פורע,3

תר  באלט־מים בהצגת פעס הופיעהשפן אס
מהוליווד). אחרת, אסתר (כמו

והבימה. דו־רה־מי של בהצגות שהשתתפה ,23 בת פתח־תקוואית

:ומתי איזה סרט

:חופפויות

 הגווממדת, טל סל אינו הפריסים אמד אם
• אותי• תמלא אל  זח לסאלון לצה• י
 •ד חנזופמדת, סל החיים תולדות אה

זח. סאלון לממלא ידועות שהן אנוח

 הממולא השאלון את לשלוח נא
 העולם למערכת המומר בצירוף

 ולציין תל־אביב ,136 ד. ת. הזה׳
׳1968 המים ,מלכת המעספח על .

כאן המועמדת תמונת את להדביק נא

 ועדת ניגשה השבוע
 המים ״מלכת התחרות

 הנשף לתיכנון ״1958
 אשר הגדול. הציבורי

 עצמו הקהל יבחר בו
 פתקי לפי המלכה, את

 לכל שיימסרו בוחרים
התוכ בנשף. משתתף

עד אינה העשירה נית
 כפי אולם לפירסום, יין

אטרק תכלול הנראה
ה בפעם שתוצג ציה

 - בישראל ראשונה
 כך לשם מים. באלט

מעו שחייניות דרושות
 ב- נסיון בעלות לות.

 שונים. שחיה סגנוני
בלה תשתתפנה אשר

 בהדרכתה הבאלט, קת
 שם. בעלת אמנית של

לפ יכולות מועמדות
מערכת אל בכתב נות

רונא<: נורית

לי מרתה פו או ל
במעברה. רב זמן גרה שנים, שבע לפני מרומניה עלתה ,23

 !36 ת.ד. הזה״, ״העולם
 ״באלט עבור תל-אביב.

 לתחרות אשר מים״.
המוע מוסיפות עצמה,
תמו את לשלוח מדות

מסיי כן כמו נותיהן.
ב התחרות צלמי רים

 ברחבי הרחצה חופי
ה את ובוחרים הארץ,

 להם הנראות צעירות
להצ סיכויים כבעלות

 לבחורה בתחרות. ליח
 המלכות בכתר שתזכה
 נעימה, הפלגה נכונה

ובילו ביקורים גדושת
 הים חופי לאורך יים,

 - ולסגניותיה התיכון,
מת של שפע מובטח

תח יקרות־ערך. נות
לצעי פתוחה זו רות
 הגילים. כל בנות רות

מתאימות. עצמן הרואות
ב ים בגדי להציג הספיקה
 בת צברית אופנה. תצוגות

לאמה. השייך רונאי, מימי בסלון ודונמנות תפירה שלמדה ,1!


