
ת שאלון מועמדו
 המועמדת למלא זכאית חזה השאלון את

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

..................................... השם:
.................... משפחתי: מצג

................. המלאה: הכתובת

.... הלידה: שנת
.....:הלידה מקום
.... העלייה: שנת

.............. נוכה:
.......שיער: צבע
.....עיניים: צבע

קודמת: השכלה

:שפות ידיעת

:איזה) (לציין ספורט

:לימודים שטח או מקצוע

:....הלימודים או העבודה מקום

 חברה חינה או היתה המועמדת האם

 אירגון־ ,קיבוצית תנועה בתנועת־נוער,

אחר? אגוד כל או אמנותית להקה ספורם,

....................ומתי: איזה פרט

:חובבויות

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

זה. שאלון לממלא ידועות שהן כמה

 הממולא השאלון את לשלוח נא
 העולם למערכת החומר, בצירוף

 ולציין תל־אביב, ,136 ת.ד. הזה, 1
.״1966 המים ״מלכת המעטפה על

כאן. המועמדת תמונת את להדביק נא

ת ש - א מ ש . - ה . . ף ו ז י ש ה ו
ף עשויות הן השמש, לקרני חשוף עורך הקיץ בימי  עלולות הן אך ליופיין, להוסי

ת המנעי בעור. לפגוע מנו שקל שווי על ושמרי מדי גדולות שמש מ  נוזלים של המ
ת בעור, חר ת עורך עלול א או שמש״. ״נשוק רענן כפרי ולא מדי בשל כשזיף להר

סן — לקיץ רובינשטיין הלנה ממוצרי אחד כל ח ת י  השמש קרני מפני עורך א
ת לך ויאפשר מהשזוף. להנו

ס1יי1סו11< • 8.ן?11'¥1י 8א ם— 5 ר  שקוף, שיזוף ק
 קרני מפני עליו ומגן בעור נספג בקלות. נמשח
 ואינו שמנוני אינו חסכוני, תוקפניות, שמש

דביק.

• ^ 8*151,1710 001)1 81-0״ 0 —
 שזוף מראה לעורך הנותן גוון בעל שיזוף קרם

 ה־ שלאחר העור לבנונית להסוואת טוב מידי.
ל״י). 6.70( כחולים וורידים פגמים מסתיר חורף.
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125*0 1 0 X 8 8  מהיר, לשיזוף תכשיר — §0,
 דביק. ואינו מיד מתיבש לחץ, מבקבוק ניתז

 נמשכת השמש קרני בפני המחסנת פעולתו
ל״י). 8.95( מהמים היציאה לאחר גם

'¥0 8.וג1 5 7,>5)0 0 0  לקרני ורגיש עדין לעור שיזוף תכשיר — 1
 הדרגתי לשיזוף פעילותו עם יחד לעור הזנה חומרי מכיל השמש.
 השמש לאור היוצאות נשים של פניהן לעור במיוחד טוב ואחיד.
ל״י). 15.60( היום בשעות
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• ^ א ¥0 8ס8 1 0 8 0 8 5 תז הזעה, נגד חדיש תכשיר — 8 ק הני סול לחץ מבקבו  (ארו

ה לפי ספריי) ח ס ל״י). 9.10(שעות 24 למשך עמיד רובינשטיין, הלנה של בלעדית נו
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