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— :איזה) (לצייןשפורט
ה ,19 בת תל־אביב, ילידת צבריתגרינברג פרחיה

 ועיניה שחור שערה בצה״ל. משרתת
וכדורסל. שחיה אתלטיקה, אהובים: ספורט ענפי שפות. בארבע שולטת חומות,

- :לימודים שטח או מקצוע

:הלימודים או העפודה מקום

 חברה הנה או היונה המועמדת האם
 ארגו! קיבוצית, תנועה בתנועת־נוער,

אחר: אגוד כל או אמנותית להקה ספורט,

- ומתי: איזה פרט

- :זופפויות

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

זה. שאלון לממלא ידועות שהן כמה

 מועט־ את להציע הרוצות אלה לכל
 ״,1958 המים ״מלכת לתואר דותן

 תמונותיהן: את שלחו טרם ואשר
 האפשרי, כהקדם זאת לעשות עליכן
התח סגירת מועד ומתקרכ מאחר

 ועדת חדשות. מועמדות כפני רות
 הסידורים את עתה עורכת התחרות

לקראת המועמדות, למיץ האחרונים

בהיותה לין,?״״״יוינברג עליזה
 בית־הספר תלמידת ,18 בת היא כיום .9 בת

הספורטי עיסוקיה קופת-חוליס. של לאחיות
שחיה. ובעיקר לרוחק קפיצה ריצה, הם: ביים

ת שאלון מועמדו
 המועמדת למלא זכאית הזה השאלון את

להמ המעוניין אחר אדם כל וכן עצמה,
לתחרות. לדעתו המתאימה מועמדת, על ליץ
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 — משפחתי: מצפ

:המלאה הכתוכת

:הלידה שנת
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 הממולא השאלון את לשלוח נא
 העולם למערכת החומר בצירוף

 ולציין תל-אביב, ,136 ד. ת. הזה,
.״1958 המיס ״מלכת המעטפה על

 כחודש ייערף אשר הכחידה, נשף
 מהודר, קיצי נשף זה יהיה אוגוסט.

ול ראשונה. ממדרגה הופעות גדוש
 לא אשר נהריה, כחוף יפהפיה אותה

לצל התחרות מצלמי לאחד הרשתה
 תיכחד כי לה יכטיח לא עוד כל מה,

 שניה: או ראשונה כסגנית לפחות
 שופטים כידי ניתנת אינה הכחידה

 התחרות מארגני ואין חד־צדדיים,
 כתוצאה מקום שום להכטיח יבולים

 על־ידי תיעשה הכחידה כי הסופית,
 והתוצאות הנשף, כערב עצמו, הקהל

מוסמך. רואה־חשכון על-ידי תכדקנה כאן. המועמדת תמונתאתלהדביק
הגואל מלכה

__________

הבנ באחד כפקידה היום שעות את מבלה
 שעות את ואילו בתל־אביב, הידועים קים

.18 בת הארץ, ילידת היא בשחיה. הים, שפת

פרוטה 590 המחיר21 שגה23.7.1958 ״חי
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