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 חדר הצברית, תואר על התחרות רעיון
ה הישראלי הנוער בקרב שרשים והיכה
 317 הוכיחו זאת כאחד. והעירוני כפרי

 ׳56 צברית במבצע שהשתתפו ר,צבריות
ל שהוצעו המועמדות את להכליל שלא
ההרשמה. תום אחר

 ועדת בחרה אלו מועמדות שפע מתוך
 המועמדות 48 את הזה העולם של המשנה
 הראשוניות הדרישות אחר ביותר שמילאו

 פורסמו תמונותיהן לתואר. מועמדת לגבי
האחרונים. :גלימות

 על ובחלקן הממשיים הנתונים סמך על
 ד,מועמ־ 12 נבחרו אישיים, ראיונות :מך
הצ הועדה תבחר מביניהן הסופיות, ות

סגניותיה. ישתי ׳56 צברית את ורית
:המוצא

 גם צבריות הן המועמדות 48 מתוך 44
מ עלו נוספות שתיים לידתן. מקום פי

מח מגרמניה• ואחת מצרפת אחת ילין׳
 ו־ תל־אביב בנות הן הארץ ילידות ית

 הוד, וכמספר חיפה בנות שש זביבתה.
 ארבע שלחה רחובות ירושלים. בנות פ

 ילידות שתיים, ופתח־תקווה יבנותיה
מוע היו השחר, ואיילת אלפא, בית פת,
בודדות. ידות

:המגורים מקום
 ההתישבות בנות הצבריות השתתפות

 אולי יחסי, באופן מועטת היתה ;עובדת
 שונים מבצעים שהולידו החששות גלל

המוע 48 בין היו כן פי על אף עבר.
 מכל משקים בנות שבע שפורסמו דות

 יסעור, כברי, מעין־שמר, באו הן זרמים.
 ובית־ניר. הראל אליהו, ניר חיים, עת

מ חברות היו נוספות מועמדות ארבע
 אישיות. מסיבות עזבו אך בעבר קים

 כיוס משרתות המועמדות מבין שבע
בצר,״ל. שונים תפקידים
:משפחתי מצב
 ואי- נשואות הן המועמדות מבין חמש

 מציינות מביניהן שלוש רווקות. יתרן
נישיאים. על כלל חושבות אינן
:הגיל

 השנתונים שבע בנות היו המועמדות
 אחת .40 בשנתון וכלה 33 בשנתון זל

 בנות שלוש ורק 16 בנות היו מהן טרה
 18 בנות עשר, השתתפו 17 בנות

 בנות שש וכן ארבע, 19 בנות מונה,
 אחת רק 21 בנות של דומה ומספר

.22 בת היתה המועמדות :ין
:המקצוע

 תלמי- הינן שפורסמו המועמדות רוב
 אחת הטכניון, תלמידת היא אחת ת.

 בית תלמידת אחת האוניברסיטה, מידת
מוע־ פורסמה כן בצלאל. לאמנות פר
אח שמונה בלונדון. רפואה הלומדת ת
 תיכוניים. בתי־ספר תלמידות הן ת

פקי־ בתור עובדות מהמועמדות שבע
 אחיות. הן וחמש שונים במוסדות ת

 כגננת. ואחת מורות בתור עובדות תיים
ספ כזבנית, עובדות בודדות עמדות

 ומנגנת. דוגמנית ת,
חס או חיילות, משק, בנות הן השאר

מקצוע. ת
הנוער: תנועת

 נוער תנועות חניכות הן 48 מתוך 30
 היו מהן אחת. שנה על שעלתה ופה
בצופים. ושבע המאוחדת בתנועה זונה

ה חניכות וחמש מכבי חניכות הן ש
 שלוש שלח הצעיר השומר העובד. ר

העו־ המחנות ואילו מחניכותיו עמדות
בלבד. שתיים :

:נורט
 אליפות שהשיגו המועמדות הן שלוש

ה־ אלופת היא אחת ספורט. קצועות
ריצה. אלופות האחרות והשתיים ז

שמינית מועמדות סדרת

אביטכול חיה

 ה- את הביאה השחרור *״*לחמת
 הוריה, בית חיה. של בחייה מפנה ^

והמש נפגע, העיר, מפרברי באחד שניצב
 שנים במשך הורת־גג. ללא נשארה פחה
לב שהתישבה עד למקום, ממקום נדדה
 חיה היתד, זה זמן במשך אולם ביפו. סוף
 החינוכי במוסד שנים שלוש אחיה עם יחד

גניגר. בקבוץ
 בלחץ חזרה ,16ד,־ בת שחיה, למרות

התי בלימודיה ממשיכה העירה, הוריה
ר בגמנסיה כוניים או  חניכת היא ביפו, ל
ער בד, הנו עו להגשמה. לצאת שואפת ה
 : חובבויותיה מצטיינת. תלמידה היא
וחליל. שירה ספורט, חקלאית, עבודה

פיסטינר איזים
 השניה העולם מלחמת נות ***

 ילידת איזיס, על רב סבל רק הביאו
מת המרים ילדותה זכרונות מכל פולין.

 המופלאה עבודתם זכרון רק לעיניה בלט
 בהצלת העוסקים והאחיות, הרופאים של

 את גם להקדיש החליטה איזיס חיי־אדם.
הבריות. של סבלם להקלת הייה
 להתחיל לה ניתן ארצה בעלותה רק

 קורס עברה היא זו. שאיפתה בהגשמת
 משרתת ובמגן־דוד־אדום, בגדנ״ע חובשים

 ראשונה. עזרה בתחנות כאחות־מתנדבת
 בית־ תלמידת היא 17,׳ד בת איזיס כיום

 במגמה בתל־אביב, העירוני התיכון הספר
קרב כחובשת לשרת חושבת הביאולוגית,

דחוה יות

 מהווה הגדול. לעולם **משיכה
ה היתה לרות נערה. כל לגבי פיתוי ♦ |

יצי על חלומותיה את להגש-ם הזדמנות
 עליה, ויתרה אולם המדינה, מתחום אה
 מן בהגירה כרוך היה זה מעין טיול כי

 היא מחובבויותיה אחת דודה. בלוית הארץ
בה. ולטייל הארץ שבילי את להכיר
 תושבת ,17 בת פקידת־בנק היא רות

 את הפסיקה כלכלי מצב שבגלל תל־אביב,
 בבית- עתה לומדת היא הסדירים. לימודיה

 היא כי מציינים ידידיה ערב. תיכון ספר
 ו־ סדי■ בית, אוהבת שקטים, חיים אוהבת
שחיו חייכנית, ״צברית היא לדעתם נקיון.

ביממה.״ שעות 24 במשך פוסק לא כה

שוקן יהודית
 הפכה שהמוסיקה למשפחה כת >-*
נגו משפחתית״, ל״מחלה כמעט בה ^
 הזמרת כאחותה, זה. בנגע יהודית גם עה

הכשרו את יהודית גם ירשה שוקן, אולי
 יוספה הזמרת מאמה, המוסיקליים נות.

 אלה כשרונות היסתה היא אולם שוקן.
חוש היא באמצעותו פסנתר, על לפריטה

המשפחה. מסורת את להמשיך בת
 את לסיים עתה עומדת 18ה־ בת הצברית

ה בגמנסיה לימודיה מכ ולהתגייס. הרצלי
 מלאת חיננית, כנערה אותה מכירים ריה

טיפו צברית של ושגעונות שמחת־חיים
 אינה יהודית כי מציינים הם זאת עם סית.

מהחברה״. כ״אחת מתנהגת גאוותנית,

שטילרמן שרה
 16ה־ בת שרה של ילדותה לום **

היד, |<  ולהיהפך באלט לרקוד ללמוד |
 רקוד למדה שנים משך לכשתגדל. רקדנית

 שהקימה בסטודיה מונה, אלישבע אצל
 הסטודיה, כשנסגרה ברחובות. זו מורה
מ שרה, של חלומותיה על הגולל נסתם
אחר. במקום ללמוד אפשרות חוסר

 בסטודיה כתלמידה עובדת היא עתה
 גם זה במקצוע להמשיך חושבת לצילום,
 אופנים, על רכיבה חובבויותיה: בעתיד.

ב עוסקת היא אלה בשלושת וציור. שירה
 היא הצבאי שתתה את הפנויות. שעותיה

 ״ש־ ,צבאית בלהקה כחברה למלא חפצה
הקרביים״. החיילים את ותשמח תשעשע

חיניץ מרי

 האג־ של טעותם את להוכיח די ^
ב כלל דומה אינה כי שטענו שים, {

 גם החליטה לצברית, ובהתנהגותה אופיר,
 היא בתחרות. להשתתף 16ה־ בת מרי

טע שום לה אין כי הטוענת חיפה, ילידת
 כיפה חושבת היא אותה העיר נגד נות

 חדרה, תושבת היא עכשיו בעולם. ביותר
התיכון. בבית־הספר השישית תלמידת

מגדי חברה, היא בה תנועת־הנוער, את
 (אשרי־יושבי־בית)׳ איו״ב כתנועת מרי רה
לימו מלבד הצופים. חניכת היתד, כי אם
 ולימוד מישחק בציור, עוסקת היא דיה

 שאיפותיה אידיש. כולל שונות, שפות
בארץ. רק אבל שחקנית, להיות לעתיד:

התח שד האחרונה רשימת־המועמדות זוהי
נוס שאלונים שום ׳.56 צברית התואר על רות
כחשבון. יוכאו ולא יתקבלו לא פים

 המ-רחבת, וועדת־השופטים תתחיל השבוע
 היצירה, ענפי מכד החברים עשרים בעלת

המוע מכין סגניותיה, ושתי הצברית בבחירת

 ועדת־המשנה. עד־ידי שנבחרו הסופיות מדות
 תבקר עת מארס, חודש כסוף תסתיים הבחירה

צב את שתלווה צרפת, שד נערת-השנה בארץ
 הארצות. 21 כנות דמיפגש לפאריס ׳56 רית

 בינלאומי, מאורע שיהווה המיפגש, תכנית
הבא. כגליון תתפרסם


