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הסוניות המועמדות

ם יא ך* מנ  בעצם אבל, תל־אביבית, א
 זד. שירושלמי יודעים כולם ירושלמית. 1 1

 דורית אצל גם זד, כך מקום. לא גזע,
 מלכת לתחרות 8 מם. ד,מועמדת טוינד״
המים.

★

בצה״ל נוידסית
 גדלד, היא ראשונות שנים ט״עשרה ***

 4 לפני אפילו. נולדה שם בירושלים,
 איתם. והיא לתל־אביב, הוריה עברו שנים,
 השפלה. עיר את בשקט סובלת היא מאז,

כאן. התאקלמה לא עדיין פשוט

בגילה, רבות בצעירות .8 מט. המועמדת שולחתח לעתיד מבט
 עדיין החליטה לא לחיים, ויצאו צה״ל את שסיימו ו

רובינשטיין״. ״הלנה חברת על־ידי מאופרת היא גם המועמדות, בשאר ללבת. לאן דורית

תמירה:

1 1 1  דורית מובנה המדרגות, מראש . 1
העולם. את ולבבוש — לזנק ■ * י

 8 מספר המועמדת מדגימה :בתמונה
רומאיים. וסנדלים תימנית מידי שמלת

ויצי־ המצויינת גיזרתה
 תוצאה המעולה, בתה

 את חופבים בספורט, בעיסוק שנים של
 — בבגד־ים בבגדים. גם לתופעה דורית
ובמה. במה אחת על — ״גוטקס״ של באן,

 גומות שתי חומות, עיניים ,168 לה יש
 בצבע ושיער — לחי בכל אחת — חן

 היתד, היא בצד,״ל בשיר. כמו דבש,
 בגופה לראות אפשר זה ואת מד״סית,

 שלה, תנועה ובכל שומן, גרם ללא החטוב,
 מהטבע, אורגינלית, — פנתרית כמו גמישה

מרכאות. עם כזאת אחת לא
 בגיטרה, ידה שולחת היא זה ומלבד

 — שלה ובחבר ציור, שירה, אקורדיון,
 תחליט שהיא ועד כמובן. הוא גם מד״ס

 תכשיטי־ מייצרת היא הלאה, לעשות מה
אמה. של התכשיטים חנות בשביל עור,

שכזאת. תכשיטה
מהצד: מבט -

שערה, את חשופע. הבהיר

 של שפת־הים על מתרחצים שני שולחים
 השיער בעלת החטובה, בחתיבה תל״אביב

״וולח״. של השיער במוצרי דורית מסדירה

 מלכת לתחרות ההרשמה
רו אתה אם נמשכת. המים

 מועמדותה את להציג צה
 הדודה שלד, החכרה של

 — הכוס של כתו או שלף,
 מו■ את להציג רוצה את אם

 לא עדיין — שלך עמדתך
נועו. מדי. מאוחר
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