
4כ* המועמדת תמונת את להדביק <א

מועמדות שאלון
ת הזה השאלון את  המועמדת למלא זכאי

 להם־ הסטוניין אחר אדם כל וכן עצמה,
לתחרות. לדעתו המתאימה מועמדת, על לי׳ן

 — השם:
 ——! משפחתי: מצב

:המלאה הכתובת

 :הלידה שנת
 - :הלידה מקום
 - העליה: שנת

 — גובה:
י —■:שיער צבע

 - י- עיניים: צבע
— קודמת■: השכלה

-------------------שפות: ידיעת

-----------------------:איוה (לציין ספורט

לימודים: שטח או מקצוע

- :הלימודים או העבודה מקום

 תברח הנה או היתה המועמדת האפ
 ארנון קיבוצית, תנועה בתנועת־נוער,

אחר? אגוד כל או אמנותית ניתקה ספורט,

— :ומתי איזה פרט

3 חובבויות:

 המועמדת, •על חל אינו הפריטים אחד אס
 זה לשאלון לצרף יש אותו• תמלא אל
עד המועמדת, של החיים תולדות את

זה. שאלון לממלא ידועות שהן כמה

1 שאלון את לשלוח נא :  הממולא ה
סר בצירוף  העולם למערכת החו

 ולציין תל־אביב ,156 ד. ת. .הזה׳ ן
.״1958 חמים ״מלכת המעטפה טל !

 הרחצה עונת נכנסת כאשר עתה,
 והבריכות החופים מתמלאים למלואה,

 מיופיים הנהנים מתרחצים רכבות
 בעיקר הארץ. חופי של הכלתי־רגיל

 כנות־החן, זו שמחת־קיץ מסמלות
 הנקרה ומשתזפותמראש המתרחצות

 שלוש מתפרסמות השכוע אילת. ועד
 לכתר מועמדות שד ;וספות, תמונות
 תיבחר הזוכה ".1958 המים ״מלכת
 ציבור אנשי של ועדת־שופטים על־ידי

 מערבת על־ידי תישלח והיא ידועים,
 הנאות גדוש לטיול הזה״ ״העולם
 פן פסו התיכון. הים חופי לאורן־

 בשפע וסגניותיה המלכה תזכינה
צעי כפני פתוחה התחרות מתנות.

 את למלא המוזמנות הגידים, מכל רות
התחרות. לועדת ולשלחו השאלון,

ה פ י י א מ ש

רביעית

דליה
ליאון

 דווקא בחיים דרכה את התחילה
 בפתח־ ,תיכון חקלאי בבית־ספר

 21ה־ בת הצברית אך תקווה.
 כאשר לימודיה, את הפסיקה
 שיחרורה אחרי לצה״ל. התגייסה
 תל־ בעיריית כפקידה התקבלה

דוג להיות רוצה היתה אביב,
 ס״ח), 170( גובה אופנה. מנית

 הירוקות ועיניה השאטני שיערה
שאיפתה. להגשמת יקר נכס הס

רות
תדמור

כן להתגאות יבולה ה שהיא ב
 עברה אשר היחידה ישראלית

 בבית־ ,לדוגמניות סדיר קורס
ב דיור, של המפורסם הספר

גוב ׳21 בת צברית היא פאריס.
 שחורות עיניה ס״ס, 167 הה

 היא הוא. אף שחור ושערה
וצרפתית. •עברית אנגלית, מדברת

 תכלת. עיני בעלת מאד, בלונדית גבוהה, צברית
 ספורם. כמדריכת בצה׳ל, משרתת היא כיום
 וחברת כמתעמלת ידועה והיא שנה, ז8 גילה

השהיה. את גם פעילויותיה בין כללה הפועל,

גגועגגדות סידרת


