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הטובות־לטייסים!

 חברת של חלקים בשני חליפת־ים פאר פני לובשתהחוד על
שמלת כוללת והיא קמעו־סט נקראת החליפה גוטקס.

 באופנת צווארון עם משובצת,
אינה פני המקסי. שמלת של

 עשוי והכובע בגד־הים הרטוב. המראה
מהוריה. כספית תמיכה לקבל מוכנה

 עצמו בד מאותו ־ם
עצמאי. טיפוס היא
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 המקפידה פני, התיכוניים. לימודיה את הקיץ שסיימה פאר, פני היאגידל פני
חברת. של החדש האיפור בקו מאופרת מאופקת, סולידית הופעה על

ודלה. חברת מוצרי בעזרת עוצבה תיסרוקתה רובינשטיין. הלנה היופי ומוצרי התמרוקים

ת האופנאית יצירת מידי, בשמלת פניהמידי מראה  אוסי הידועה הלונדוני
 האופנא־ת על־ידי לישראל■ השבוע רק הובאה השמלה קלארק.

בסוציולוגיה. בעתיד להשתלם פני של בדעתה ביבה. האופנה בוטיק בעלת ברזין, רחל

 וחצי 17 בת צברית היא פאר ד ך}
 סנטימטר. 174 של לגובה המתנשאת ^

 לרווחה. לנשום כבר יכולה היא עכשיו
ה בגלל אלא שלה הגובה בגלל לא

ל עד הסתיימו. שבחינות־הבגרות עובדה
 בתל־ תיכון תלמידת פני היתד. חודש פני

לצה״ל. גיוסה לפני עומדת היא ועתה אביב
ב לכן, קודם נוצר כבר לצה״ל הקשר
חבר היא שפני בחיל־האויר, טייס אמצעות

 לטייס, הטובים שנאמר: כמו הפרטית, תו
לטייסים! — והטובות

 מגובה תל־אביב בני על מסתכלת פני
 בתו היא נוה־אביבים. שבשיכון שלה הבית

 שראה מניצולי־השואה, אמיד, יבואן של
 חדש. לעולם סמל בארץ לו שנולדה בפני
 דבר. לה יחסר לא שלעולם לכר דאג הוא
של הכיס על שחיה כזאת אינה פני אבל

עצ את זוכרת שהיא מאז העשיר. האבא
 מסרבת היא למחייתה. הרוויחה היא מה

מההורים. כסף לקחת
 פשוט כסף? פני כמו נערה עושה איך
 פלא אז פרטיים. שיעורים נותנת מאוד.
 לה חסרו לא שלה כמו וגוף פנים שעם

תלמידים?
 בעלת הית בפני. שולט החום הצבע

דיסקו שונאת חום. ושיער חומות עיניים
או תשאלו אם קונצרטים. ואוהבת טקים

 גדולה כשתהיה להיות רוצה היא מה תה
סוציולוגית. ודאי: תשיב היא

 מקדישה שלה האחרון הגדול החופש את
לומ היא לדוגמנית. להפיכתה למאמץ פני
 לאה של החן לטיפוח בבית־הספר דת

 לשחות. ומרבה טניס הרבה משחקת פלטשר,
שתטבע. חשש אין שלה הגובה עם




