
ת שאלון מועמדו
 המועמדת למלא זכאית הזה השאלון *ת

 להם־ הסמוניין אזזר אדם כל וכן פצסה,
לתחרות. לדפתו המתאימה מועמדת, על לי?

השם:

משפחתי: מצב

:הטלאח הכתובת

 :חלידח שנת

 :הלידה מקום

:חעליח שנת

נוכה:

 :שיער צבע

:עיניים צבע

:קודמת השכלה

:שפות ידיעת
 תאו רק אולם דוגמנית. כיום הינה

י י י * * * י  למקצוו להתמסר אותה אילצה נה י י
ריקוד למדה שם בבריטניה, מקצועית רקדנית שהיתה לאחר זה,

פליישר רות
בצה׳׳ל משרתת כרגע

מורה, להיות התכוננה 20ה־ בת
לוינסקי. בסמינאר כד לשם למדה

צילום. כדוגמנית בשעות־הפנאי ומופיעה

ח  הטבעי לעניין ח
בעי — שמעוררות

ה הסקרניות ניכם
וב בכוח מועמדות

או - הרבות פועל
המופי הנערות תן

 המד בסידרת עות
 הרביעית עמדות

 המיים, מלכת של
 להתעורר מתחילה

 כי ההרגשה גם
 הקטנטונת ייטראל
 מאוכלסת באמת

 ד חתיכות ורק אד
ה הינו שבגד־הים

ה הלאומי מלבוש
מסתו בו ישראלי,

 שעות ככל בבים
היום.

תקב שלא מדוע
עצ על כן אם לי,

ה את את, גם מה
 הזה, הלאומי בגד

 הדבר את תמחישי
ה משלוח על־ידי
 והתמונה שאלון

 הן בהקדם? שלד
 :אומר הפיתגם
 במו עשי ״ברומא

 בתל- הרומאיות״.
ב בנהריה, אביב,
ב ובחיפה, נתניה

 ירושלים כריכת
 גלי־גיל, ובבריכת
 את גם הצטרפי

הטיפו לישראלית
הש — 1960 סית

מל כתחרות תתפי
.1960 המיים כות

 קופצות השבוע
 למיים בשבילכם

ני יותר, נכון (או
המצ לעיני צבות
 אחרי או לפני למה,

 שלוש זו) קפיצה
 נוספות. יפהפיות

 זה אין תרצו אם
 תרצו ואם קשה.

ל אתן י גם יכולות
 ירדנה, כמו הופיע,

ה על ורותה אניק
עש אותן וכמו דף

 לנו ששלחו רות
 תמד את לאחרונה

 פא־ במלוא נותיהן,
והדרכן. רכן

רו שאתן כפי
ל הטוענות אות,
 כנות־נפטון כתר

 ב־ המים (מלכות
ור הולכות לע״ז)
 בלבד זו לא בות.

 ד הרטוב שכיכולנו
מבי אנו המחייך

 צרפי הפעם, אים,
צב אמיתית, תיה
גרמנ ויוצאת רית

השול בין היו ; יה
 פרם, כת גם חות

 סקאנדינביה ילידת
 לא אבל והיפנית,

 אלא היפנית, סתם
 מדור היפנית אלא
שני.

 המירח :כקיצור
 חם ונעשה הולד

כ לשבוע. משבוע
מ- מזג-האוויר. מו

ק  בשנה שעלתה צרפת ילידת ,18ה־ בת ןקלוס! אני
צרפתית, עברית, דוברת לישראל. שעברה

וריקוד. רכיבה לבאלס, מקדישה היא הפנוי זמנה את וגרמנית. אנגלית

:איזח) (לצייןספורט

----- :לימודים שטח או מקצוע

- :הלימודים או העבודה מקום

 חברת חינה או היתח המועמדת האם

 אירנון־ קיבוצית, תנועה בתנועת־נוער,

כלאגודאחרז או אמנותית להקה ספורט,

-------------- :ומתי איזה פרט

:חוככויות

 המועמדת, סל חל אינו הפריטים אחד אם
 זה לשאלון לצרף יש אותו. תמלא אל
 פד המועמדת, של החיים תולדות את

זח. שאלון לממלא ידועות שהן נמה

 הממולא השאלון את לשלוח נא
 העולם למערכת החוסר, בצירוף

 ולציין תל־אביב, ו, 36 ת.ד. הזה,
.*1960 המים ,מלכת המעטפה על

כאן. המועמדת תמונת את להדביק נא

רביעית גגועגדות סירות


