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 ככל הידועים השיער מי
 השיער להכראת העולם

וב בקשקשים ולמלחמה
שיער. שירת

מ שוויץ, פנטן על־ידי מיוצר
לזז-רוש. הופמן חברות קבוצת
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 וצמחים בידית תה

בשקיקים

;בהצטננות למלחמה
 פזזמפצוק

שושנים תה

(טיליה) תחה חת

באילת. ארק־ע ע□ כשנובשי□ קורה זה
 ירושלים או מת״א ושוב הלוך טיסה

באילת לילות) 2( ימים 3 ואירוח
 הפתעות: של חופשה באילת לך הכינה ארקיע

 ארוחת־צהריים עם חינם — ביאכטה שייט יום
 האלמוגים, אי למרגלות

 מאחת חינם ליהנות תוכל לחילופין, או
בחירתך: לפי הבאות האפשרויות

 כולל (לא ימים 3ל־ חינם צמודה מכונית •
וביטוח) קילומטרז׳

 באתרים — ממוזג באוטובוס חינם טיול •
אילת. באזור מרתקים

גלישה כולל — רוח בגלשן מזורז קורס •

ש׳ רק משלם אתה
י הכל ומקבל

 הירח. בקעת או אמריקנה כוכבים: 3 במלון
 4 במלונות התקופה לכל ש׳ 256־. תוספת

 האדום הסלע או גלי־אילת נפטון, קיסר, כוכבים:
 אילת). ומוריה בגני־שולמית גם 1.5(מ־

המלך. כיד בוקר ארוחות
 זוגי. בחדר למשתתף הנופש עיסקת מחיר •

ע צ מב ה .31.5.82ה־ עד •
מחיר, בתוספת מחיפה לטיסה אפשרות •

בס״ס •שראר״ס תסוסר. קו•

לחופשה שדך הקו הן§1)
 03־426262עסקים ,03-413222-3-4־5 נופש ח״א ארקיע: בהקדם:-בסניפ־ הרשם

 ,053-23644 נתניה: .04-643371 היפה: .02-225888 ירושלים:
הנסיעות. סוכנויות ובכל ,067-35.301:'פינה יאש
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 פורר איילין הניו־יורקית הדוגמניות סוכנות
 השבועון בחסות פלטשר, לאה בישראל ונציגתה
הבינ בתחרות להשתתף אותך מזמינים אנשים

 ארה״ב. באטלנטיק־סיטי, שתתקיים לאומית
 — ואינטליגנטית אלגנטית תמירה, נאה, את אם
שלן. האתגר זהו
 הדוגמניות בתחרות ישראל את לייצג עשוייה את

 של הדוגמניות למועדון ולהצטרף היוקרתית
 מרגו האסון, לורן עם יחד פורד, איילין סוכנות

 ברגן. וקנדיס מקגראו אלי המינגווי,
 ושל פלטשר לאה אולפן של מיוחד מבצע זהו

 בתחרות ישראל השתתפה לא כה עד ״אנשים״.
זו.

 ״אנשים״. של הקרובים בגליונות נוספים פרטים
 לקראת תיערך הארצית הישראלית התחרות

הקרוב. יוני חודש
להיות צריכה את

 ואלגנטית. תמירה נאה, ס״מ, 173מ- ,17—22 בת
 אבן — פלטשר לאה לאולפן פני ראיון, לקביעת

 בשעות ,03־267682 טל. תל־אביב, ,50 גבירול
בלבד. הבוקר

10.5.82ב- מסתיימת ההרשמה

4 2331 הזה העולנו6


