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המים מלכת
ת סידרת רביעית מועמדו

 הבחירה, כנשך השתתפותך את לתכנן שתתחיל השעה הגיעה
 על־ המלכה, כבחירת חלל, לקחת רצונך אם - כחודש 30ב־ שיתקיים

 לשם המועמדות, מיון החל השבוע לקלפי. שלך הפתק הטלת ידי
 התפרסמו, שתמונותיהן המועמדות בל הסופיות. המועמדות קביעת

 מתבקשות התחרות, הנהלת עם לפגישה ככתב הזמנה עדיין קיבלו ושלא
 כגד־־ים, עם בערב, שש כשעה באוגוסט, 14 זה, ד׳ כיום להופיע

 מתפרסמות שתמונותיהן הנערות שבע כתל־אביב. ככריבת־־השחייה
 לתחרות המועמדות סדרת את חותמות ארצות, שש כנות זה, בעמוד
האחרונים. כשבועות אלה כעמודים התפרסמו מהן 33ש־ השנה,

"־״״״",־״ציבלין אתי
שרק ובשזז־יה, קלה באתלטיקה העוסקת דה
שירים. כותבת לוה ונוסף הפועל, בלהקת דה

מן נולדהחזי מוריה ל בתי
ה שנה, 2ו פני

ת, העיניים בעלת צעירה מו ב מטפלת החו
ת בשעות-הפניאי ועוסקת ילדים צילום. בדוגמנו
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שבת נדור־ברזל, הדיפת שפות. שבע בספרית. העובדת עכו תו
,2ו בת גס־ציונה תושבתלוגס< ז״קליו

ת, קורס סיימה מנו לדוג
ק פקידה מ מי. ב ת. עינים שחור, שיער למי קו רו ת־י מו חו

ת צבריתגוזלן תמר שלמי  גם ,21 בת ירו
המב לאומי, בבנק פקידה היא

בבת לשעבר, חיילת מורה־דרך. להיות קשת ושחייה. כדורסל חו


