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שתות צווות בשלוש מיקי שר פניה את איכות חבות־התמווקיס..ובלון״

" ים 3 ה קי מי ל פנ

 ילידת זויא 17דד בת תגור יקי **
 מיקי דיוק. ליתר מלב״ס, הארץ,

המית וירוקת־עין דקיקה בלונדית היא
 פנים בעלת מ׳, 1.72 לגובה מרת

 במישפחה טיבעי, וצבע־שיער מעניינים
ו כמוה, בלונדיות בנות שלוש שבה
 מזל ילידת היא ביותר. הקטנה היא
 את להסביר יכול לדעתה, וזה, טלה

ל אוהבת היא אופייה. של הרבגוניות
 ואם האפשריות, הצורות בכל כייף,

 הרי — משהו מזה ללמוד גם אפשר
משובח. זה

 מדיטציה, ללמוד לה בא למשל, כך,
 מוסמכת, מורה אצל — למדה ובכן
 לוקחת היא אם חודשים. ארבעה משך

ב אליו מתייחסת היא לידיים, משהו
 אל גם ברצינות מתייחסת היא רצינות.

ההומ רבים שבו הרחב, חוג־ידידיה
מתיי היא הריאליסטים. על ניסטים

 בלישכת- עבודתה אל גם כך חסת
המיסחר.

 מיקי שולטת כל־כך צעיר בגיל כבר
וב באידיש וכמו־כן כמובן׳ בעברית,
 ואפילו הולנדית מעט בתוספת גרמנית,

 בקיבוץ בילתה מחייה שנתיים יפנית.
פית כנראה, ושם, נהריה שליד עברון

 כישרונה ואת לאנשים אהבתה את חה
בקלות. להתיידד

 דבר כל בעצמה, מודה שהיא כפי
 כך בפסנתר, ניגנה כך אותה. מעניין

 חיים, לעשות בעלי־חיים, אוהבת היא
ו סיני, לאוכל משוגעת היא לכייף.
 כל ואת במקלות. דווקא אותו אוכלת

 לבדה, לא עושה היא האלה הדברים
 כימעט זה שלה הקבוע החבר עם אלא

 ולמדעי- לכלכלה סטודנט שהוא שנה,
החברה.
בכבוד, אליה להתייחם רצוי בכלל,

למדה. היא וקאראטה ג׳ודו אפילו כי

 החדיש־חדיש בגד־הים את
 זו, בתמונה מיקי שלובשת

 ביגדי־הים שאר כל ואת
ל המועמדות שתלבשנה

 עיצבה מלכת־המים, תחרות
בע גוטקם, חברת וייצרה

בת הבינלאומי השם לת
והחוף. הים בינרי חום

■8  חוששת אינה ולהשתולל, לנסוע האוהבת מלאת־המרץ, מיקי ■8
9=5 3 רענן טיבעי, תמיד נשמר שערה החיצונית. להופעתה 1

 מטפחת היא שבאמצעותם וולה למוצרי תודות ובריא, 8^8
בכל אסתטית הופעה על מאוד מקפידה מיקי אותו. 8^8■

 אף — הולמת תילבושת ועל בטעם איפור על עת,
הדקה. גיזרתה את המדגישים הדוקים בגדים במיוחד מעדיפה שהיא


