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■1* ת, ליזה. לה קוראים חבריה ^ ^ חום, שיער איטליה. ילידת חיפאי
^ * /1 1 1 3 3 ת בשחייה עוסקת חום־ירקרק, בצבע עיניים *1 ומדברת ברצינו
ת: סאסא. בקיבוץ שנים שלוש לבלות הספיקה וגרמנית. אנגלית עברית, בויו ב ת חו בית. חיו

יח1ש גגועוגדות סיווח
 מצטרפות זה, בעמוד מתפרסמות שתמונותיהן המועמדות, שש
 בפני פתוחה התחרות .1966 המים מלכת כתר על לתחרות בזאת

 להמציא הוא לעשותו עליהן אשר כל הגילים. כל בנות צעירות
 יחד ובו׳) תחביבים, עיסוקים, גיל, עצמן(שם, על אישיים פרטים

 התחרות צלמי תל־אביב. ,136 לת.ד. ולשלחם וכתובתן, תמונתן עם
 ומצלמים ובבריכות־השחיה, הארץ בחופי הם אף מסיירים

כמתאימות. להם הנראות מועמדות

 ״רמת־ במלון מפואר בנשף לאוגוסט, 20ב־ תיערך הבחירה
 בתחרויות עצמה את הוכיחה שכבר שיטת-הבחירות לפי אביב״,

לקלפי. פתקי-בוחר שיטיל עצמו, הקהל על־ידי קודמות:
* * ך * ן ״ * 1ך ן ך ך ץ ו  בצרפת. בישראל, לא אבל — ישראל מדינת עם יחד ננלדה ף

! 1כ /1/ 1 כ 1 ם: אחת. שנה בגיל ארצה עלתה היא ״11̂ 1  של ס״מ 168 כיו
ת. עיניים שחרחר, חן מו ת ועובדת בירושלים גרה חו גני-יהודה. מלון של בסאונה במסג׳יסטי

ארזה רפאלה
 גרה שפות. כמה היא יודעת לכן אליאנס,

 שיער טיולים. ואוהבת בפתח־תקווה,
ת, ועיניים בלונדי׳ בצה״ל. משרתת כחולו

,19 בת תל־אביביתטל תמר
 ועיניים ערמוני שיער

שמה את המאורע לכבוד החליפה חוס. בצבע
חיות. ריקמה, קרמיקה, : תחביביה לטל. ממינם

ואנגלית. עברית — שנים שפות: שחיה. ספורט:

אופיר עתליה
ת. ועיניים שחור שיער מו  כפקידת עובדת חו

אנג עברית, מדברת ס״מ, 170 גובה עורך־דין,
באולינג. ומשחקת ברמת־גן גרה וגרמנית. לית

ה, גאולה ד ע ״עינס
שבת הארץ ילידת בצה״ל. עדיין תו  ו

 ועיניים שטיני שיער בעלת תל־אביב,
ת. מו ורכיבה. שחיה הספורטאי: העיסוק חו


