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 בנוער והיפה הטוב לכל קריאה ■•והי
 מוי באדמת לו שרשים אשד כל הישראלי, (

 דור של המקורי האופי את המביע כל לדתו,
חדש.

 ממכונת־ שיצא הסוג מן תחרות־יופי, לא
 מתבקשות בו הקלוקלת, ההוליוודית הפרסומת

 את לנענע ערוותן, את לראווה להציג צעירות
 ליצרים פורקן המבקש קהל לפני. אבריהן

בלתי־אהודים.
הכוז האידיאלים את לטפח חדש נם־ון לא

המת ותכלית, ■רוח חסר נבוב, יופי של בים
 על והמבוסס מזוייף מקצועי בחיוך קשט

מהתור• יותר חשובה הקליפה כי ההנחה
 וראשון במינו מיוחד נסיון אם: כי
 הטוב, אל הפרסום זרקור את לכוון במינו
 של שטוף־השמש בנוף הגדל והנאצל היפה

 החיוביים היסודות את לעודד ;ארץ־ישראל
הרו דמותו עיצוב על עצמו עם הנאבק בדור
 מקורי ישראלי טיפוס בגיבוש לעזור ! חנית

העם. אופי ואת הארץ רוח את בתוכו המגלם

ח תנאי ת ה
 לשנה אחת תיבחר1.

ד,ש של ״צברית בתואר

 יד לבחירה יסודאכן־־הכוחן .2
הי? הטיפוס את

החיצוניו והופעתה המוסרית רמתה שאיפותיה,
3 | 1ה תקציב הזח העולם מערכת 0"3

* י—י י  ובפיקוחה על־ידה ישראליות) *
לבח יסוד ששימשה דרך באותה והתקדמותה בארץ

 מו יהיה השופטים חברהשפוט .4
 אורה יהודית 1( : הא״ב

 משה )4( זמרת דמארי, שושנה )3( כרמל סרטי
 ח נורי )7( קומפוזיטור זעירא, מרדכי )6( פסנתרנית
 מחל? ראש מחנך, לוין. שאול )9 כדורגלן חודורוב,
 עיתונאי ומחנך, נימצוביץ, יצחק )11( סופר מוסינזון,

 ש )14( עורך־דין סולומון, רם )13( שחקנית מרון,
 בו יהיו כן עורך־דין• תמיר, שמואל )16( צייר קסטל,
ו העולם !מערכת ראש הזה, העולם של הראשי העורך

ההשתתפות ופות .5
 או עצמה, המועמדת על־ידי (א) תיעשה ההצעה אר.

המבצע. מטה על־ידי (ג) או אחר,
★ ★ ★

ה ך■ ן כ נ ו כ ת נ  הנערה כתמונת קט לרגע ו
 עמודים של העליונה השמאלית בפינת | 1

 622 הזה לם הע שער על פורסמה היא אלה.
שנים. שמונה לפני

 אחת בשנייה שינציח ם תצל יתכן האם
 הנוער של דמותו את יותר חותכת בצורה
 ממשק זו נערה י שעד, אותה של העברי

 מלחמת־העצ־ פרוס עם שצולמה תל־ייסף,
 כוח־ההחלטה את :הכל את מביעה מאות,

 של המכריע למאבק להיכנס שעמד דור של
 שבז דור של הנעלה הפשטות את ;חייו

 הצטיין כך בשל ודווקא חיצוניים, לסממנים
 שאינו־ניתן־לחיקוי, המקורי, החן את ;ביופיו

הצעירה. ארץ־ישראל של
שוב כאלה שטיפוסים הוא המוסכמות מן

המועמדות בחירת .6
1 השיפוט לועדת ותציע מועמדת כל של כושרה,

יעי; הזוכה בחירת .7
ר,מועמדו של אישית ובחינה ועדת־המשנה דו״ח סמך

הבחירה שיטת .6
 סעיף בכל נקודות של המכסימלי המספר נקודות.
 20( ישראלית טיפוסיות )10( אישית רמה ),20( אישית
תה והחלטתם בישיבה, המשתתפים דעות ברוב יחליטו

כעב שארון (ראה

 1 בכל נאמר, כך החדש, הדור בארץ. קיימים אינם
המנהיגי מקורי, יופי לו אין כוח־החלטה, לו אין שוב
שימים, ובנוף עמו של במציאות שרשים לו אין
מולדתו. של

ב ביד• עשו■ ביקיני ט ה ח״ט• מי פנ או ת ה אי ס רי פ ה 1א ה צ ל ת חו לי א ר ש ה י ט שו ה פ פי ב ה ו נ ב ל

 אחרי שגדל זה, דור האם ? נכון זה האם
 באמת מדינתו, של החרות באווירת המלחמה,

רוח פנים כל לאידיאלים, שאיפה כל נטול
ניים?

נמ העין כי המצב. זה אכן עין, למראית
טי פרי המפורכסות, נערות־הזוהד אל שכת
 השופעות יופייניות, גדודי של המקצועי פולם

 קאר־ על וחולמות עבר לכל ריקניים חיוכים
 של בחברתן לים, מעבר שם, ■מזהירה יירה

 הבלונ- בובות־השערות ושאר מונרו מארילין
הצבועות. דיות

 הדור את באמת מסמלות אלה האם אולם
 מנציחה, שהמצלמה עד — שכן נדמה ? הצעיר
 עולה׳5ד, מן החוזרים חיילים שיל כיתה לפתע,

 הספר, ממשקי באחד נוער של קבוצה או
 מבתי־החולים, באחד אחות של חיוכה או
 השכונות באחת גננת של הטיפוסי הזיוו או
עטו חולפות, פנים סתם או — המושבים או

הנגב. או הגליל מכבישי באחד בכפייה, רות
 המחשבה מבצבצת ספונטאני, באופן ואז,

 לגמרי, שונה אחר, נוער גם ישנו לא, :בלב
הלו אך הפרסומת, זרקורי את מושך שאינו

ןחיים. תכלית למען הפרטית מלחמתו את חם
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 אחד. מעור כולו עשוי אינו דור ***שוב
א הו  אנשים של רבות מרבבות מרכב ^\

 מהם אחד שאף וצעירות צעירים חיים,
חיוךלרעהו. בדיוק דומה אינו

ווזה״ ״העולם10


