סידרת ))ועמדות שניה
בעמוד זה מתפרסמות התמונות של סידרת ה•
מועמדות השניה ,בתחרות על תואר ״מלכת המים
 ,"1958הנערכת מטעם מערבת ״העולם הזה".
הזוכה בכתר המלבות תישלח על־־ידי ״העולם הזה"
לסיור בילויים והיכרות מקיף ,לאורך חופי הים

התיכון .כמדכן תזכינה המלכה וסגניותיה בשפע
מתנות יקרות־ערף .כל מועמדת צריכה למלא את
השאלון המתפרסם בעמוד זה .אם אין בידה תצ*
לום מתאים ,תודיע לועדת התחרות אשר תצלמה.
צלמים יסיירו בחופים ,יצלמו מועמדות מתאימות.

שאלון מו ע מ דו ת
את השאלון הזה זכאית למלא המועמדת
עצמה ,וכן כל אדם אחר המעוניין להמ
ליץ על מועמדת ,המתאימה לדעתו לתחרות.

השם:
—

מצג משפחתי:

הפתוכת המלאה — :
שנת הלידה :
מקום הלידה — :
שנת העליה— :
נוכה:

—

צבע שיער:

— ----------

צבע עיניים :
השפלה קודמת:
ידיעת שפות :

י הודי ת מזרח*
מאד לחוף הים .קירבה זו ,כמובן

שלות צבאי )מקצוע ודרגה(

הינה בת  16וחצי בלבד,
תל־אביבית הגרה קרוב
מנוצלת היטב על־ידה והיא

מרבה לבקר בבריכת־השחיה העירונית ,במרחק צעדים אחדים
מביתה .יהודית עודנה תלמידה ,הלומדת פקידות בבית־הספר
פיטמן .היא אוהבת יותר את חודשי הקיץ בגלל הרחצה בים.

מקצוע או שטח לימודים:
מקום העבודה או הלימודים :

-

האס המועמדת היתה או חנה חברה
בתנועת־נוער ,תנועה קיבוצית ,ארגון
ספורט ,להקת אסנותית או כל אגוד אחרו

פרט איזה ומתי:

חובבויות :
אם אחד הפריטים אינו דזל יעל הטועמות.
אל תמלא אותו .יש לצרף לשאלון זה
את תולדות החיים של המועמדת ,ער
כמה שהן ידועות לממלא שאלון זה.

נא לשלוח את השאלון הממולא
בצירוף החומר למערכת העולם
הזה׳ ת .ד , 136 .תל־אביב ולציין
על המעטפה .מלכת המים .1958״

להוביל! את תמונת המועמדת כאן,

לידיה נ חו ם
מתגוררת בתל־אביב

נולדה באיסליה ועלתה ארצה
לפני תשע שנים .היא בת 19
ועובדת במספרה כמפרית מומחית.
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* ך ן פקידה ירושלמית בת .20
אשר למרות היותה צברית,
׳ י •י
^יו
מיבטאה אמריקאי — מזכרת מימי עבודתה ב שגרירו ת ארה״ב.

