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ת בתואר שחיוכה המתחרה עו ד של היופי ״ו א ו ש : 1977 י

בחסות

ת תייצג * לתא 1₪*6£ )ןתזאו0זאןאוזא41 בתחרות ■ו!וראל א
הקאריבי בים ארובה, המקסים באי־הנופש ימים, 8 במשך שתתקיים

ס * ט בהוליווד לביקור תו
ובמאים כוכבים מפיקים, עם אישית ותיפגש הגדולים, ההסרטה באולפני־ תתארח

ק תזכה * ענ ט ■ ל׳ 25.000- בויווו■ ב
גינדי״ ויגאל משה ״בנייני אצל דירה לרכישת

 רשאית ישראל״ של היופי ״נערת בתחרות להשתתף: רשאית מי.
 תהיה שהמועמדת אסור. **סב. 16 הגילים בין נערה כל להשתתף

 מה כל בתחרות, להשתתף מעוניינת את אם לילד. אם או נשואה
 ח.ד. הקולנוע״, עולם ״להיטון למערכת לשלוח הוא לעשות שעליך
 מלא גוף ותצלום ראש תצלום הבאים: הפריטים את ת״א, 30103
 מתגוררת את אם ומספר.טלפון. כתובת גיל, מלא, שם צבעוני), (רצוי

 המעטפה את להביא תוכלי הטיפול, את לזרז ור,צה אביב תל־ באיזור
ת״א. ,31 מלאכה בעלי מרכז רח׳ הקולנוע״, ל״להיטון'עולם אישית

בתחרות הסופיות המועמדות 18 כל
■ לביטחון־במה, קורס תעבורנה  הליכה

 מורה פלטשר, לאה ע״י נכונה, ויציבה
 תעבורנה / והדוגמנות החן לטיפוח

 טיפוח איפור, (כולל מרוכז קורס־יופי
 יקרות־ מתנות תקבלנה / ועוד) שיער
 איפור, תכשירי לבוש, (מערכת ערך

ועוד) תכשיטים תקליטים,

ת:1הבא החברית עם בשיתוף נערכת התחרות

<ג־; *י5 / ת1עםד1הם איפור

בינלאומי מוניטיןרוב-נו!וטיין

תי הג׳ינלז מי א  ה
אז ו$$0 מ
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מוגוי שיער עיצוב*י באוסנר.* איכות יותר
 ת״א 116 בן־יהודה

239514 טל.

4^ ׳

 לאי הטיפות-
 ולהוליפור ארוכה

מתנת

טורם מונדוס
 ניסיון שנות 35

התיירות כענף

ל 500 סרס
 או שכנה, חברה, אחות, יש,לך אם

 לדרישות העונה קרובת־משפחה,
 בפניה להמליץ לך כדאי התחרות,

 הנערה אם מועמדותה. את שתציג
 בתואר תזכה ידך על המומלצת

 אנחנו — ישראל״ של היופי. ״נערת
 כסר כפפי פרס ךל נעניק
 בין תיכלל רק היא אם ! ל״י 500

 — בתחרות הסופיות המועמדות 18
 בפך כפפי פרפ לך נעניק אנחנו
ד״י, 200

229176 על. ת״א, ו8 רמברנדע רח׳ גפני, איתן - ״מופע״ תיאטרון התחרות: מפיק


