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המועמדות
הסופיות

 16,-ד בת חביב דליה שהחליטה ך•
 ידעה מלבת־המים, לתחרות לגשת

 דליה, בי זאת. עושה היא מדוע בדיוק
ה השיער הירוקוודחומות, העיניים בעלת

להת מרבה הסולד׳ והאפון הגולש ערמוני
 הנתונים את רואה וכשהיא במראה. בונן

 גומת־החן את הטבע, אותה חנן שבהם
ה החיוך ואת שבלחיה והשובבה החמודה

 ודימיונותיה שחלומותיה יודעת היא משגע
אחד. יום להתגשם עשויים

 על אורות־הבמה, על חולמת דליה כי
מפור להיות רוצה היא כוכבים. ועל הזוהר
ה דליה, של הגדולה אחותה גם סמת.

הח כך ומשום זאת, יודעת כבר, נשואה
 מועמדותה את להציג דליה שעל ליטה

 קריירוד אל בדרך ראשון כשלב לתחרות,
הזוהר.
 בת- לדליה, יש הגדולה לאחות פרט

 גדול אח גם חביב, במישפחת הזקונים
 אביה מייוחדים־במינם. הורים וזוג נשוי,

 תל־אביב במישטרת רס״ר הוא דליה של
 ששימש מי חביב, שמאי שנים, 21 מזה

 נפת כמפקד האחרונות השנים שבע במשך
וחדיונם. עזה

 היא השביעית. לכיתה כעת עולה דליה
 פיטמן, למיסחר בבית־הספר שנתיים למדה

 אהבת בכלל, ציור. ללמוד כעת והולכת
 היא אבל ולאביה. לה משותפת הציור
ש אף פורטרטים, לצייר במייוחד אוהבת

ל כדי הרבה עוד ללמוד עליה לדעתה,
 שנה משך השתתפה לכך נוסף השתלם.

תל־אביב. באוניברסיטת לג׳ז בחוג
 ברמת- הוריה עם גרה היא בינתיים

 גננת, פעם היתד, דליה של אמה אביב.
 דליה אומרת בבית,״ רס״רים שני לי ו״יש

 עוזרת דליה — לא או רס״רית בחיוך.
 להזיק יכול לא זה עוגות, לאפות לאמא

בחיים.
 את להציג המבקשות נוספות נערות

מת עדיין, הפתוחה לתחרות, מועמדותן
 מדי־ 243386 לטלפון להתקשר בקשות

אחה״צ. 4-5 השעות בין יום,

| ג לי| ] ! |1 ן ]  חביב, דליה של לחיה את מעטרת חיננית |
י התל־אביבי, המישטרה רס״ר של בתו 1י

 הקשוח. האב של לדמותו בניגוד ורכה, קטנה נערה שהיא
רו היא מה בדיוק חביב דליה יודעת הצעיר, גילה למרות

הבידור, עולם אל אותה סוחף והעשיר הפורה דימיונה צה•

 מטפחת הגולש הערמוני שיערה את
 בתכשירי־הבריאות בנאמנות דליה

 השבוע שבדיוק וולד״ חברת של
 לייסודה. שנים עשריס־וחמש חגגה
 את להגשים שכדי יודעת דליה

יפה. להראות עליה מישאלות־ליבה,

 החטובה גיזרתה עבור נוצר כאילו נראה גוטקס חברת של בעיצובה החדיש בגד־היס
 על האופנה את כיוס מכתיבים החברה של והחוף הים ביגדי כי חביב. דליה של

העוק ונערות־הזוהר נשות־החברה של חיטוביה! את ומדגישים העולם חופי מיטב
 מיישרת במתנה תזכה 1975 של המאושרת מלכת־המים חאתשי־האופנה. אחר בות

 מרהיב לסיור המלכה תצא התחרות אחרי בילבד ימים חמישה גוטקס. חברת מתנת
החברה. של והחוף הים ביגדי את שם ותדגמן צרפת, של והריוויירה פריס במינכן,




