
-------לימודים: שטח או מקצוע

- :הלימודים או העבודה מקום

 חברה הנח או היתה הנזוממדת האס
 ארגון קיבוצית, תנוסה בתנועודנוער,

כלאגוראתרז או אנזנותית נאזקה ספורט,

-------—_ :ומתי איזה פרט

- חובבויות:

 — שפות: ידיעת

:איזה (לציין ספורט

; שס־טוב מאירה " * ד
).1079 הזד, (העולם אקמן נערת כסגנית תמונתה את שראו

 המועמדת, חל!על אינו הפריטים אחד אם
 זח לשאלון לצרף יש אותו. תמלא אל
 מד המועמדת, של החיים תולדות את

זה. שאלון לממלא ידועות שהן במה

 הממולא השאלון את לשלות נא
 העולם למערכת החומר בצירוף

 ולציין תל־אביב ,136 ד. ת. הזה,
.-1958 המיס .סלכת המעטפה על

באן, המועמדת תמונת את להדביק 81

התפר ,23 בת חיפה ילידתפרנציס רמה
כרק ובישראל בצרפת סמה

נסיעות. במשרד פקידה היא כיום הצעירה. אחותה עם יחד דנית

 כ״מלכת■ שתוכתר הנערה ).2 בעמוד העורף,
 ״העולם מערכת על־ידי תישלח ״,1958 המים
התח התיבץ. הים חופי לאורך מקיף לסיור הזה"
 המבלות הגילים, מכל צעירות בפני פתוחה רות

 מוצפי־השמש כחופי־הרחצה הפנויות שעותיהן
 ומתרחצות משתזפות כשהן וככריכות־השחייה,

 תד המלכה רק לא שמחת־הקיץ. את ומסמלות
 לאורך נדוש־ההנאות לסיור (פרט בפרסים כה

 תזכינה סגניותיה שתי גם היס-התיכון). חופי
 למלא המועמדות על יקרות־ערך. מתנות בשפע

 ולשלחו, פרטיו, כל על זה בעמוד השאלון את
 התחרות ועדת אל מתאימה, תמונה כצירוף

תל-אכייב. ,136 ד. ת. הזה״, ״העולם מערכת שליד
 שכבר אופנה, דוגמנית היאשנ<<דר שרה

הצעיר, גילה למרות הופיעה,
.19 בת תל־אביבית, בצוז׳״ל. משרתת כיום רבות. בתצוגות

 סידרת
 עמדות גו

חמישית
 מאד עסוק התחרות צלם היה האחרון בשבוע
 ברשותן אין בי כתבו אשר המועמדות, בצילום
 אלה צילומים כמתאימה. להן הנראית תמונה

 לבחור מטרתה אשר התחרות, במרוצת יפורסמו
 ישראל חופי את הממלאות כנערות הנאה את

 גלויות, ככחירות תיבחר הזוכה הקיץ. בעונת
הנוכ קהל יבחר כהן אשר בארץ, חסרות-תקדים

 המועמדת ביותר. לו הנראות המועמדות את חים
תוכ ביותר, הרב הקולות מספר את תקבל אשר

 אחריה הבאות השתיים ;כ״מלבת-המים״ תר
באיגרת מלאים (פרטים סגניותיה כתואר תזכינה

מועמדות שאלו!
 המועמדת למלא זכאית חזה השאלון את

להמ הסעוניין אחר אדם כל וכן עצמה,
לתחרות. לדעתו המתאימה מועמדת, על ליץ

 — השם:
 - מצבמשפחתי;

:המלאה הכתובת

 - :הלידה שנת
 - :הלידה מקום
 :חעליה שנת

 — גובה:
 - ;שיער צבע
 - עיניים: צבע

קודמת: השכלה
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