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 בת תל־אביב, •לידת צברית הינה
 בבית־ספר עדיי! הלומדת ,17

וב בשחיה עוסקת היא תיכון.
נו חברה, הינה קלה, אתלטיקה

 לאמנות דרמתי בחוג לזאת, סף
העי חובבויותיה שתי הקולנוע.

 שערה ושחיה. מישחק קריות:
חומות־ירוקות. ׳עיניה בלונדי,

 המועמדת. על חל אינו הפריטים אחד אם
 זה לשאלון לצרף יש אותו. תמלא אל
 עד המועמדת, טל החיים תולדות את

זה. שאלון לממלא ידועות שהן כמה

 הממולא השאלון את לשלוח נא
 העולם למערכת החוסר בצירוף

 ולציין תר־אביב׳ ,136 ד. ת. הזה,
.״1968 המים ״מלכת המעטפה על

ששושנה
סגל

 .18 בת הרצליה, תושבת הינה
אר עלתה ברומניה, נולדה היא
 סיימה שלוש. בת בהיותה צה

 להיות מתכוננת תיכון, בית־ספר
בהתמ עוסקת באלם. רקדנית

הפנוי. בזמנה בהתעמלות, דה
כאן. המועמדת תמונת את להדביק נא

מועמדותס

ת יאלון מועמדו
 המועמדת למלא זכאית' הזה השאלון

לחמ המונוניין אחר אדם כל וכן עצמה,
לתחרות. לדעתו המתאימה מועמדת, על ץ
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לימודים שטח או מקצוע

:הלימודים או העכודה מקום

 ה1חב הנה או היתר. המועמדת יי'האס
 ארגון קיבוצית, תנועה בתנועת־נוער, -י•

אחר: אגוד כל או אמנותית להקה ספורט, 1 ז

:ומתי איזה פרט

 טל- צלם למערכת נכנם השכוע
 הוא כארץ. השוהה אירופי, כיזיה
ל המועמדות תצלומי את ראה

ת  של "1958 המים ״מלכת תחרו
 מן התפעל וכה הזה", ״העולם

 כהן להתעניין שהחליט הכחורות
כ מקצועי, כאופן - יותר מקרוכ

 הן אלו ״כהורות טלכיזיה. צלם
 למדינה כיותר הטוכה התעמולה

 כמה כהר הוא הצהיר. שלכם,"
 בבי־ אותן ראיין המועמדות, מן

 הפרט תצלומים. סידרת יעיד תן,
ת יוצג חנו ת  •כאותן הטלכיזיה כ
 קטנה דוגמה רק זוהי משרת. הוא

 זה מיכצע אשר הרכ ההד מן
 ומת• הולכים הניחושים מעורר.

המל בכתר תזכה ״מי :רכים
 הקהל יתן התשובה את כות?"
הפיוס. כנש,? המלכה את שיכחר

שטרן רות מורגנ
 ווק, הרמן של בספרו שהתפרסם שם נושאת

 20 לפני נולדה היא מורנינגסטאר. מרג׳ורי
 עברה היא בתל־אביב• גרה בארץ, שנה
 היא וכיום מעבדות, לעובדי דו־שנתי קורם

כימית. כלאבורנטית זה במקצוע עוסקת


