
משפחתי: מצג

:המלאה הכתובת

 —:הלידה שנת

 — :הלידה מקום

 — :העליה שנת

 ———— :גופה

 — שיעד: צבע

 -— עיניים: צבע

- :קודמת השפלה

_

שפות: ידיעת

איזה; (לצייןספורט

— :לימודים שטח או מקצוע

 של הצעירה אחותה היאאחרוני גאולה
צב אהרוני. חנה הזמרת

בסיוף. גס עוסקת היא לכדורסל נוסף ופקידה. ,22 בת רית

 היא כיום .25 השחר, אילת בתנור די ערה
מושב שחיינית נהריה, תושבת

ותפירה. פרחים גידול קריאה, ומגוונות: רבות וחובבויותיה עת,

:הלימודים או העבודה מקום

 חברה חנה או היתה חמועמדת האם
 ארגון קיבוצית, תנועת בתנועת־נוער,

אגודאחר: כל או אמנותית לתקה מפורנו,

— :ומתי איזה פרט

:הופפויות

 המועמדת, מל חל אינו הפריטים אחד אם
 זה לשאלון לצרף יש אותו. תמלא אל
 עד המועמדת, של החיים תולדות את

זה. שאלון לממלא ידועות שהן נמה

 הממולא השאלון את לשלוח נא
 העולם למערכת החוסר בצירוף

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

 כאן. המיעמדת תמונת את להדביק גא

■

ה יהיה הפא השכוע
תת בו האחרון שבוע

 לתד מועמדות קבלנה
 המים ״מלכת ר א

 הרוצות אלה ״.1958
 מועמדותן, את להניש

 מלעשות נמנעו אך
האח לרגע עד זאת
 על־ ,מתבקשות רון,
 ולהגישן להזדרז כן,

 את שתאחרנה לפני
 תאריך אחרי המועד.

ה הועדה תתחיל זה
המוע במיון מארגנת

 אשר הסופיות, מדות
 הסיום, בנשף תופענה

 המלכה תיבחרנה בו
ההכ לפי וסגניותיה.

ע ככר הנעשות נות
 אשר והתוכנית תה,

מכי הנשך מארגני
 בלי זה, יהיה נים,

ההכר המאורע ספק,
 של כיותר הנוצץ תי

ל נאה סיום העונה,
 כקיץ. הרחצה תקופת

 כין תכלול, התוכנית
אמי הופעות השאר,
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ה ,19 בת הארץ ילידת ך7גורךו< דיאנה
י י - * י י י י* י< - ותושבת בצה״ל משרתת * *י *

קלה. אתלטיקה בעיקר: בו עוסקת שהיא הספורט ענף תל־אביב.

 חי־ תחרויות נותיות,
 כריכה, בתוך תוליות

 מגד שעשועי־מים וכן
והפ מים באלט ונים,

 אחד בל רבות. תעות
 נד שיהיו אלה מבין
ה בחירת כנשך בחים
 פתק גם יקבל מלבה
 את ירשום עליו בוחר,

המועמ מכין בחירתו
 בפניו. שתוצגנה דות

 מוסמך 'רואה־חשבון
יר האיסוך, על יפקח

 התשובות, בל את כז
 לקלפי תוכנסנה אשר

ה מנין ולפי סגורה,
 המלבה. תיקבע קולות

 המאושרת לנבחרת
 הפלגת-הנאה מצפה
ה הים חופי לאורך
המי ממלכתה תיכון,

 לזה נוסך החדשה. מית
 מתנות של עשיר ר מכה

 לסג* גם ערך. יקרות
 המלבה, של ניותיה

 באותו תיבחרנה אשר
הפת צפויות מעמד,

דומות. קוסמות עות
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ת שאלון מועמדו
 המועמדת למלא זכאית הזה השאלון את

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