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 על ביותר האהובה הדוגמנית היתה שלומית הצמרת. אל

לחיזוריהם. נענתה והיא במרץ אחריה חיזרו הם הקניינים.

ללא־ספק, היתה, שבוע־האופנה שלהתגלית
 פרק־זמן שתוך ממן, קיטי הדוגמנית

 אנשי מעסיקיה מאוד. מבוקשת לדוגמנית הפכה ביותר קצר
היפה. הדוגמנית את לשבח חדלו לא קדלקז בית־החרושת

 היא גס שופע. בלונדי ושיער חטוב גוף בעלת עשרה,
(גולן). רוזנבלום לפנינה בטעות, רבים, על־ידי נחשבה
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 שבוע״ של נער־השעשועיס שהיה הולנדי קניין למטה, למדי. קצר זמן מזה כדוגמנית
דאשתקד. המים מלכת ברעמי, תמי בפניו שמציגה בגד־הים את בודק האופנה,

 היא הוותיקות. מצד כלשהי להתייחסות
 או בארוחת־הצהריים, איתן סועדת נראתה

במיסדרונות. איתן משוחחת
 דזע־ שתי בין גם נערכה מוחצת תחרות *

 ושרה בן איריס חדשות, צעירות מניות
 לפנינה ניכר דימית הדומות שתיהן, לב.

 אחת כל — השתדלו (גולן), רוזנבלום
הו אך הדימיץ, את לטשטש — בדרכה

להגבירו. רק עילו
 בית- של דוגמנית־הבית אמיר, שולמית

הדוג ללא־ספק היתד. ״אלסקה״, החרושת
 שבוע־האופ־ במשך ביותר המחוזרת מנית

ה עם משוחחת היא האם כשנשאלה נח.
השי בפניהם, מדגמנת שהיא בעת קניינים

לערב.״ איתם קובעת אני ״בטח, בה:
 בלטה יותר הוותיקות הדוגמניות בין

 מו- צווייג. מוריאל היפהפייה הדוגמנית
 דוגמניות שלוש עוד עם שיחד ריאל

 השתדלה ״פפקו״, עבור דיגמנה חדשות
 מדי־פעם אך החדשות, אל חביבה להיות
 הסמוך, ״בגד־עור״, של לחדר גיחות ערכה

 את (ששינתה לפידות ליאורה עבדו שם
 חווה לשעבר ומלכת־היופי תיסרוקתה),

לוי.
מב השנה שנכשל אף שבוע־האופנה,

 מסחררת להצלחה זכה מיסחדית, חינה
 היפהפיות, דוגמניותיו כשאת היופי, בתחום

 זהה: שאיפה מנחה והוותיקות, הצעירות
ב מקומן על לשמור מבקשות הוותיקות

של מקומן את לרשת — החדשות צמרת,

להגיע תצליח מי חמירוץ, מן תפרוש מי אליהן. להצטרף או הוותיקות
 לשבוע־האופנה — מהאופק תיעלם ומי הסד ומיספר מצומצמת שהצמרת אלא
פיתרונים. הבאה השנה של מעמד, תחזיק מהן מי מועט. בה קומות

 משהות שחזרה היפהפייה הדוגמנית לב, שרההיא? לא או היא
 מיוחדת תשומת־לב עוררה בלונדון, ממושכת

 (גולן), רוזנבלום פנינה היא כי וחשבו בה טעו שהכל מאחר הישראלי, בשבוע־האופנה
 לשנה אחת בישראל הנערך זה, מרכזי אופנתי אירוע לכבוד במייוחד ארצה שקפצה
העולם. ברחבי ישראל אופנת מופצת כך רבות. מארצות קניינים אליו ומושך


