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מעליבה. בצורה ישרקו או ברחוב, ראשים
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הדוגמניות. עם של יותר השקט הטיפוס
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! חדש יבול השבוע הבשיל חגיגית בתצוגה
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mJ מזכירות אחיות, גננות, מורות, להיות 

כוכבות־קולנוע. או ויפה, עשיר לבוס
 כוכבות־קולנוע, להיות חולמות עדיין הן
 למסקנה במאוחר או במוקדם מגיעות אולם

אר בקליפורניה, היא שהוליבוד ההגיונית
 ברחוב זאת, בכל הוא, ורוול הברית צות

דוגמ להיות רוצות הן תל־אביב. דיזנגוף,
ניות.

 שלב מטרה. לא — אמצעי כמובן, זהו,
שלעו הם הסיכויים החדש• החברתי בסולם

 אם עשיר חרשתן של לבנו תינשאי לא לם
 את אם במשרד־ביטוה. חמודה פקידה את

לטובתך. הם הסיכויים — דוגמנית
 למנות היה אפשר מספר, שנים לפני עד

 אחת. יד אצבעות על הדוגמניות את בישראל
 הבוגרת, האשה קליין, חנה עמדה בראשן
מדגימות היו הן האצילי. המראה בעלת

יורר חתי ״»״
 ברובן היו הן הצנע. שלאחר ושמלות פרוות

 היתד, ביניהן המדוברת והשפה בוגרות,
 היוו לא הן הונגרי. או צ׳כי בניב גרמנית

 בקנה לרכילות נערות, של לקנאתן מטרה
הסעירו• לא הן גדול. מידה

 נערות חדש. מעמד ונוצר הלך בהדרגה
 או בתחרויות־יופי, שהשתתפו יותר, צעירות
 ומהירה טובה דרך שזוהי החליטו שסתם

נכס אליהן המותרות את ולהשיג להתבלט
 הן הדוגמנות. בשמי בולטות החלו — פו

 ארוכות- ,ההדורות הנערות ללגיון השתייכו
מטו בהידור הלבושות והדקיקות, הרגליים

מצ בני־לווייה של זרועם על התלויות פח,
ליחים.
 היה שיופיין נערותיה היו תקופה, לכל
גר וטורי־הרכילות המלחמה היחיד. רכושן

פופולא כיום הן שנערות־הזוהר לכך מו
 המסעדות, במיטב נראות הן כל־כך. ריות

 בחברת הנופש, במקומות הלילה, במועדוני
מנשו (גם מכספם בקלות הנפרדים גברים
 אוהבים כידוע, וגברים, לפעמים). תיהם,

 ולהיראות יפות• נערות בחברת להיראות
אופ בתל־אביב, זוהי, — דוגמניות בחברת

טוב. שם טוב. טעם נה.
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הנדרשת הרמה יעל עמדו הנערות כל לא

ויעילה. קרירה מקצועית, היא בלבד. לות
★ ★ ★

יפה דוגמנית למכונית,

★ ★ ★
כית־הזוהד אל

 ששי ביום בתול לראותן פשר
ה בשמלות לבושות למשל, ויקובצהריים,

 ור,מ־ הנקיות ביותר, ההדורות אך פשוטות
 שכל מחייב בלתי־כתוב חוק ביותר. גוהצות

 חנות־ שם הנושאת חבילה עם תופיע אחת
 משהו, רכשה עתה זה מסויימת. הלבשה

מבינים. אתם
 מצו־ מטופחות, בקבוצות, יושבות הן
 רכילות בשקט, כך כל לא מחליפות, בעות,

מפרי מדי. רם קצת בקול צוחקות הדדית,
 במוקדם צרפתיות. ו/או אנגליות מלים חות

 או אחד גבר אליהן מצטרף במאוחר, או
 להעריץ הוא במעמד תפקידו שכל שניים,
 קמות הן שישי. לליל תוכנית נקבעת אותן.

 הולכות בצהריים. אחת בשעה ומתפצלות
שלהן. בביקיני כל עיני ומנקרות לבריכה

הדוג שורת נידלדלה האחרונות בשנתיים
 גבר זאת עם ויחד ראשונה, ממדרגה מניות

 האופנה, בשטח רק לא לדוגמניות הביקוש
 לבר- שנתן דבר הפירסום. בשטח אף אלא

 בדימוס, ועתונאי רדיו איש שור, כוכבא
 לדאוג לדוגמניות, אורעל סוכנות את להקים

 סוג דוגמניות אותן. ולסווג לעבודה, להן.
בה צורך היה בשוק. אזלו וכבר כמעט א׳

 דוג־. אגב, דוגמניות. של חדש דור קמת
 יכולה איננה ביותר, הטובה גם ולו מנית,

 עובדות, כולן מדוגמנות. ורק אך להתקיים
קבועה. בעבודה גם לכך, פרט

 ה־ המלכה רובינא אילנה נשארה כיום
למ בארץ• הדוגמניות של בלתי־מעורערת

 אין באיטליה, מקצועה את שלמדה רות
 מעמד את מאפיינת והאצילית הדקה אילנה

 ידידיה .1<סיז תושבת היא אילנה הדוגמניות•
 בשעות עתונאים-. או . שחקנים בעיקר הם

 דהויים ג׳ינס במכנסי לראותה אפשר היום
 סנדלים, טריקו, חולצת מלפנים), פתח (עם

מו המסלול על אולם מאיפוך. נקיים ופנים
 להפליא, הדורה לחלוטין: שונה אילנה פיעה

הכחו־ בעיניה מחייכת בדיסקרטיות, מאופרת

הוותיקות? לדוגמניות בעצם, קרה, ה
בארגנטינה, אי־שם נמצאת פאר

בבראזיל? שמא או
 המימרה את שהפריכה התמירה, סוניה

אי שגברים פארקר, דורותי של המפורסמת
 נשואה — ממושקפות נערות על עוגבים נם

 לחרשתן הזה, היום עד באושר, שנה מזה
המקצוע• מן פרשה היא עשיר.
לקנדה. היגרה קליין חנה
הטו הדוגמניות אחת שהיתר, וייס, רינה

 רב, ברצון מסתפקת, ביותר, והזוהרות בות
 מאד, מאושרת היא יעקובסון. גברת בתואר
קטן. ליעקובסון מצפה
 לשבת שמוטב החליטה רודר־מטמור קטי
 לא לבקר, לצעוד• לא התצוגות, באולם
 עתונאית־אופנה כעת היא מבוקרת• להיות

קטן. מטמור בפיתוח ועסוקה
אח אמנם, קם, נידלדלו. כאמור, השורות,

 קודם שהיו דוגמניות של חדש דור ריהן
 מופיעות החלו הן יותר. נמוכה בדרגה לכן

 זה אולם יותר. גבוה מעמד קיבלו יותר,
 שור, בר־כוכבא אומר הביקוש, הספיק. לא

 ויש מוצלחת, עונת־תיירות ישנה וגדל• הולך
 את כעת לפרסם רוצה חברה וכל תצוגות,
 שלה, המכונית או שלה היין שלה, הסירים

מספיק. ואין יפה. דוגמנית עם דווקא
 לדוגמניות? קורס יפתחו שלא למה אז

 אבן* ברחוב רונן אולם את שכרה אורעל
 הצר־ בראון כנדיה טובות מדריכות גבירול,

 והחליטה בתל־אביב טוב כי שראתה פתיה,
 כמרצה ומאופקת עדינה כהן, ורדה להישאר,

 — סגל וחנה והיגיינה, דיאטה אופנה, על
איפור.

 150 — המחיר חסרו. לא מועמדות
 — בשבוע פעמיים חודשיים, של לקורס ל״י
 דברים לעשות החליטו הן אותן. הרתיע לא

לעצמן.
איך. לראות רציתי

מזיק לא★ ★ ★
 אחת כל המדריכות, וכל ר״כוכדא ף»
Jiשאין לי הבטיחו — ביחד וכולן לחוד ״
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