
מועמדות סיוות
ת תנו מ  ה

ם למלכות מי ה
המת של חלקית רשימה

כ לנבחרות שיוענקו נות
המים מלכת כחירת טקס
1960. .

ה סו,? חופשת בילוי *
ה 20ל- בנהריה שבוע

 כ• הסופיות מועמדות
רש פנים קבלת לווית
 מועצת של ואירוח מית

נהריה.
★ ★ ★

 ד לאילת מאורגן טיול *
ו למלכה באילת אירוח

 על־ידי סגניותיה שתי
א.ש.ד. התחבורה חברת

★ ★ ★

ל בית־חרושת - ליבו־ *
למל מתנות - שוקולד

 ושלושת סגניותיה כה,
האיזוריות. הנסיכות
★ ★ ★

 המסחר בית - איוניר *
דיזנ* לאופנה, המובחר

 - 31 ואלנכי 139 גוף
למלכה. קוקטייל שמלת

★ ★ ★

שת *  אלסטקם-בית־חרו
 בגדי־יס - לבגדי-ים
וש סגניותיה, למלכה,

האיזוריות. הנסיכות לוש
★ ★ ★

 בית-חרושת - אלד *
 ג׳רסי חליפת - לסריגה

למלכה. חלקים כשלושה
★ ★ ★

 אופנת - בינר צילי *
 פינם- וארנקים, כובעים

 מתנה - תל־אכיב ,6 קר
בחירתה. לפי למלכה,
★ ★ ★

 כית-חרושת - גליה *
-חליפהלמלכה. לסריגה

★ ★ ★

התכשי חנות - טופז *
 דיזנגוף המובחרת, טים
 תכשיטים מתנות -121

וסגניותיה. למלכה
★ ★ ★

 בית-מסחר - נמרוד *
 - 185 דיזנגוף לנעליים,

 וסגניו־ למלכה סנדליס
תיה.

★ ★ ★

ה הפרחים חנות תמי
 - 115 דיזנגוף מובחרת,

 לכל וזרים פרחים סלי
הסופיות. המועמדות

מחבר מאוד הושפעה ),20(סולקין בלהה
הח ,1959 מלכת־המיס תה,

זו. לתחרות כמועמדת נרשמה מזלה, את היא אף לנסות לימה
שולם לאה מ

מת האפס שעת
שבו כעוד קרבת.

 20 תתייצבנה עיים
 הסופיות המועמדות

ה ״מלכת לתואר
 בפני ",1960 מים
 ב־ הכוחרים קהל

 של בריבת-השחייה
 20 ״אכדיה". מלון

מ אלה, מועמדות
נע כמאתיים תוך
 את שהגישו רות

לתח מועמדותם
 50 שתמונות רות,
 כ־ פורסמו מהן

נב הזה", ״העולם
 אלה כימים חרות
הנע קפדני במיון

 ועדת־ על*ידי שה
המ מיוחדת מיון

 אחת בל ראיינת
מהמועמדות.

חל מכל באו הן
 מהערים הארץ, קי

 המושכים הגדולות,
מ וישובי־העולים.

 ועד בצפון צפת
בד קרית-מלאכי

ופקי חיילות רום.
 ד דוגמניות דות,

מתחי שחקניות
 ילידות־הארץ לות.

 העליה-החד- ובנות
 מהוות הן יחד שה.

ה של נאמן חתך
 שבדור היפה מין

כארץ. הצעיר
 של ראשוני מיון

כי גילה המועמדות

! * - ! !  בתיאטרון אדומר, ככיפה התפרסמה ר
לון, לילדים | 1 1^ 1✓ 1 1✓ שוש המשיכה ממנו תי
ת הסרט אל (שושן) נה לו ם. חו  הגלגל בלהקת מופיעה היא כיום לוהטי

קולנועית, לקאריירה להניע היא שושו של העיקרית שאיפתה אש״ד. של

 העדה בת צברית היא ),23(
ת, ב נהגת שתיתה התימני

ת. כיום עוסקת צבא, מנו ת־דונ בבת בהופעו סאלוניים. ריקודים חו

חו שחייניות כולן
הג ברובן בבות.

 גם עוסקות הן דול
אח ספורט כענפי

 מאתלטיקה• רים,
 התעמלות עד קלה

 ד מכשירים על
 כדורסל. מישחק

 ב- גם ניחנו רובן
 בשטחים כישרונות

ברי מי אחרים:
 כשירה, מי קוד,

 ובישרד בנגינה מי
א דראמטיים נות

 תבונות בל חרים.
גפ יוצגו יחד אלה
 הבוחרים קהל פני

 להחליט שיצטרך
באמ קולות, כרוב
ישי הצבעה צעות

התח כמקום רה
מהמועמ מי רות,
ראו הסופיות דות

 הנכסף לתואר יה
 המים״ ״מלכת של

 התוארים ולאחד
המשניים.
ה בפעם השנה,
 בתולדות ראשונה
ה ״מלכת בחירת
לת יושווה מים",
 של אופי חרות

 חגיגי פסטיבל־מים
 תעמוד שבמרכזו
 פרטים הבחירה.

הפסטי תכנית על
ב - ומועדו בל

ה מיוחדת מודעה
 כגליון מתפרסמת

.18 כעמוד זה


