
או שנשא ברגע לתלם הכניס ספרית, להיות
שנים. 9 לפני לאשר, תה

 דוד מתנגד ששון, של למסורת בהתאם
 נכרית פיאה גבי על המורכבת לתספורת
 עושים שאחרים מה כובע. כמו והנחבשת

ה בשיער לעשות וליזה דוד מנסים בפיאות
 את לתיסרוקת לתת משתדלים ״אנחנו טבעי.
ה של הטיבעית הצמיחה כיוון לפי הקוים

גלפרב רחל דוגמנית
״הגיישה״ תיסרוקת

 לפנים,״ התאמתו ולפי השיער סוג לפי שיער,
קט במספריים עובדים הם השניים. אומרים

 ספר בהם לעבוד שיכול ביותר הקטנות נות,
 אליהם המוטסות אינץ׳ 4 של באורך נשים,

 שהכינו התיסרוקות לשלוש מלונדון. במיוחד
 גם הדביקו הם הסילבסטר לכבוד וליזה דוד

דמיר שרית של לתיסרוקתה מקוריים. שמות

גרשנזון נורית חיילת
וי״ דאבל ״תיסרוקת

 לתיסרוקתה ״הצועניה״, התואר את הדביקו
 ולתי־ ״הגיישה״ הכינוי את גלפרב רחל של

המש גרשנזון, נורית החיילת של סדוקת
המק השם נועד הקבע, בצבא כיום רתת
וי״. ״דאבל צועי

 וידאל עמד כשנתיים לפני כי מגלה דוד
 אף הוא בארץ. מספרה להקים עצמו ששון

 כיכר ליד מתאים מיבנה ברכישת התעניין
 הרתיעה ששת־הימים מלחמת אולם המדינה.

 שלו הנוסף הסניף את הקים והוא — אותו
 וניו־יורק, פאריס בלונדון, לסניפים נוסף —

בתל־אביב. במקום אנג׳לם בלוס
 צובעי־ באליפות שנה לפני שזכה דוד,
 לארץ השנה להכניס עומד בישראל, השיער

 השיער: צביעת של האחרונה האופנה את
חציל. בצבע שיער

סיך הנסיכה הנ  ו
ישראל של

ת שנ 1970 ל

המועמדים

טה שלי ויונ
בסקי ,4 בת חו שרני ם ,4—6 ט בת״י

רוזנברג אורנה
א ,49 בר־כוכבא ,4 בת  ת״

★

ת לא — צברית או צבר יש לך גם חו ם. פ מי סי ק ת שילחי מ ם א ה תי נו מו  — ת
בת השם, בציון — בשחור״לבן הגיל הכתו ם מערכת אל ו ל עו ה ה״, ״  ,136 ד. ת. הז

ת (עבור תל־אביב ך תחרו סי ה). הנ כ סי הנ רסם שבוע מדי ו פו ר י ה במדו בחר ז  מי
ם. מי ת התצלו ה זו תחרו ח תו לדה ילד לכל פ בלבד. שש גיל עד שלוש מגיל — וי
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