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ת שאלון דו מ ע מו
 חמופגזחו למלא זכאית mn השאלון את

להמ המעוניין אתר אדם כל וכן עצמה,
לתחרות. לדעתו המתאימה מופסדת, על ליץ

פרטי: שם

 - משפחה: שם

משפחתי: מצב

:המלאח הכתובת

 :הלידה שגת

 :הלידה מקום

 :העליה שנת
------ גובה:

 :שיער צבע

:עיניים צבע

:קודמת השכלה

:שפות ידיעת

שמיניו מועמדות סידרת

ז .

__ —____ _̂____ ___

 שלבשה משום הצלם עיני את משכהנוף מרים
מוע של לזה לחלוטין זהה בגד־ים

בתל־אביב. פקידה ,22 בת סמינר בוגרת כאן. המופיעה אחרת מדת
בבריכת־ שצולמה חיילת היאפליישר רות

 בהיותה תל־אביב, של השחיח
ואתלטיקה. בבאלם עוסקת סמינר, בוגרת ,19 בת בחופשה.

:איזה) (לצייןספורט

-------:לימודים שטח או מקצוע

- :הלימודים או העבודה מקום

 חברה הנח או וזיתה המועמדת זואס
 אירגון קיבוצית, תנופה בתנועת־מפר,

אחרז אגוד כל או אמנותית להקה ספורט,

-----------------ומתי: אמה סרט

חוגבויות:

 המועמדת, על חל אינו הפריטים אחד אס
 זה לשאלון לצרף י® אותו. תמלא אל
:ח המועמדת, של החיים תולדות את

זה. שאלון לממלא ידועות שחן כמה

I

m המועמדת תמונת את להדביק i»a-

 | הממולא השאלון את לשלוח נא
 העולם למערכת החומד בצירוף

 ולציין תל־אביב, ,136 ת.ד. הזה,
'1969 המיס «םלפת המעטפה על .

 בלבד שבועיים עוד
 לסיום עד נותרו

ה של ההרשמה
 לתואר מועמדות

 .1959 מלפת־המים
תת שבועיים בעוד

 התמונות פרסמנה
ה המועמדות של

האחרו נבחרות
 אחר-כד ומיד נות,

המועמ תוזמנה
לתח הסופיות דות

 המים מלכת רות.
בב תבחר 1959
 דמוקרטית, חירה

ש הקהל ידי על
 בנשף נוכח יהיה

אח תזכה מפואר,
 כמסע הכתרתה רי

ה- ברחבי ת מלכ  מ
 הים חוף ארצות

ההז זוהי התיכון.
ל האחרונה דמנות

 שחושבת מי כל
 ראויה עצמה את

 אלה ולכל לתואר,
 את להציע הרוצים

 חברותי־ מועמדות
מכירותיהם או הם

לו י אנ ד לו .1966 מרד אחרי מהונגריה, הוריה עם ברחהפ
עב למדה בארץ, לשהותה השנתיים במשך

לשחות. אוהבת בחל־אביב, כמזכירה עובדת השאטנית אנט בוריה. על רית

 מלכת־ה־ לבחירת
תוכ המלכה מים.

 חגיגי, בטקס תר
אל קהל כנוכחות

 מלכת־ ידי על פים,
 יהד ,1958 המים

 יהד מזרחי. דית
בחיר שמאז דית,
 לדמות הפכה תה

 ולחבי־ פופולארית
בח העתונות כת
 כהן הארצות מש

 סיורה, את ערכה
 כמשך התקבלה

 הטוב הרצון סיור
 על כאהדה שלה

 הצבור ראשי ידי
 ועל אלה, בארצות

 הקולנוע אלילי ידי
 המים מלכת שם.

 הוצגה הישראלית
העלו לחן בדוגמה

חד אומה של מים
 על השוכנת שה,
 אולי ימים. חוף

 את זאת תהיי
למ תיבחרי אשר

 תפ- זו בשנה לא
זה? נאה קיד-ייצוג


