
ננסים אחיות
כדי באחותה רונית נעזרת

 אחותה שירה, לבין רונית בין מפרידות שנים 19
 שלה, .החדש בבוטיק ארבע. בת כיום שהיא הקטנה,

ולבת. לאס שמלות־בית של זהה מערכת להדגים

בגדי-אופנה. גם הם לילדיהן, שמגיע
 הן (רונזו הדוביות, של הפרטי הביבר
ולי חיות דמויות המאוכלס לו) קוראות

 משווקות, הן בו לילדים, בוטיק הוא צנים׳
 את גם ומקומית, מיובאת אופנת־ילדים בצד

 באטל- ,סריגים :שלהן יצירותיהן ביכורי
 סיניים. אוברולים או קים,

מאשר בעצמי, לעצב אותי מעניין ״יותר

רו מודה אחרים,״ של עיצובים להדגים
 יחד שחגגה שותפתה, רוני ואילו נית.

 ״אנחנו לעתיד: תוכניות טווה כבר עימה,
 ההתחלה. רק זאת אבל מקטן. מתחילות

לעו ולהביא ולייצא לייצר הולכות אנחנו
 יפים.״ דברים בארץ שיש הבשורה את לם

 עד להיווכח כדי בשתיהן, להתבונן די
נכון. שזה כמה

 היחידה הדוגמנית כיום היא אקדמאים. בתארים
 באופנה. אקדמאי תואר גם לה שיש !ל,
 היא במתימטיקה. אקדמאי תואר יש פודל וני

 — בחקר־ביצועים שלה המאסטר בלימודי ;חלה
 אלא יעילויות, ובחקר במחשבים העוסק חדש

 בנה את ללדת רוני הרתה הלימודים שנת צע
 האח־ ההריון ימי עד הלימודים את משכה היא
 אחד. בתואר להסתפק נאלצה *אז

 סוף־סוף הסתבר תואריהן, את שהשיגו אחרי ־,
 רוצות באמת הן מה ורוני, רונית היפהפיות,

 לילדים. בגדים ולשווק לייצר :בחיים ;
 בתה רונית, לעשותם. אחרים דברים להן שאין

מוכ הבלתי המלכה רוזנשטיין, מלכה של ה
דוגמנית כיום היא התל-אביבית, החברה של

 האחרונות, השנים בשלוש ישראל. של 1 מס׳ !
 לימודי עם שלה הדוגמנות עבודת את זילבה

 פיר־ כרזות מודעות, ממאות צילומיה נשקפו ־״
וסרטים. לוחות־קיר

 בארץ, כיום ביותר המפורסמת הצנחנית גם ז
 הפופולא־ הטלוויזיה בתוכנית הופעתה בזכות יק
 )2(? שהצעירה להאמין קשה קצת שלי. הסוד ז

 הנראית החולמניות, התכלת עיני בעלת *וו,
 49 לזכותה רשמה כבר בובו־דחרסינה, כמו

 בצה״ל. כמו אוטומטיות, צניחוא, סתם ולא .1
 כתח־ חופשיות צניחות הצונחת צנחנית היא ית

 לא בצבא מועדודהצניחה־הישראלי. כמיסגרת
 התשוקה מצנחים. לקיפול אפילו קשר -כל ה

 לפני רק לה באה הפחד, עם ולהתמודד ממטוס,
 מתוכנן. ובלתי מיקרי באופן ים,
 )26( פודל רוני באוויר, המרחפת רונית ימת

 נמצאת היא מילדות הקרקע. על רגליה בשתי
 לה הפריע שלא מה במתימטיקה, גאון של !ן

 תיאטרון, בלימודי במתימטיקה אקדמיים לימודים
 מארצות־הברית), עולה (לכלכלן נשואה ,היא
 עין־חיים. במושב המתגוררת ניים,

 חברות שהן השתיים, החליטו הזה הרקורד כל
 עצמן את להקריב הולכות שהן מהכל, חוץ
 הניחו הן השבוע הישראלי. הילד אופנת ובח

 להפוך מקוות שהן למה היסוד את השרון
שמה הסבורות ישראליות אמהות אותן של׳

מוד רונית, של תיכנון מל־פי ביד, סרוג סוודרעצמי ״צור
 דמויות רקע על הארבע. בת שירה על־יזי גם

 ומייובאים, מקוריים אופנת־ילדיס פריטי הרוניות מציגות האריות,
טובות. ישראליות לירות מאות בכמה לפעמים מסתכמים שמחיריהם

 תואר בעלת (משמאל) פודל רוניהשותפה
 עולם את זנחה במתימטיקה, בי.איי.

 רונית עם להשתתף כדי והתיאוריות, המיספרים
הישראלית, אופנת־הילדיס ועיצוב בייצור רוזנשטיין


