
האחרו החידושים את לראות טובה סיבה
 וכך הקרוב. והעתיד ההווה בתיסרוקות נים

 צריך האופנה אחר לפגר לא שכדי הסתבר
 עם טיבעי, חופשי, שיער עם להסתובב

 ודבש. אדום בגוני ורצוי סילסולים, הרבה
 וחלק בקצוות (מסולסל הפיטריה תיספורת
 הבלונד גם וכך ,1מ מאד מאד באמצע)

 צ׳אר־ של ״המלאכית של והשופע הארוך
 ושיער החמישים, שנות של הצמות /,לי

 הסופית צורתו את קיבל כאילו הנראה פרוע
טוסטר. בתוך

של בראשותן דוגמניות שצוות אחרי

 אילנה נטו, מטר 1.74 לגובה מתימרת
לא אשה שאין שאמרה מנתניה, במנקה

 את שמזניחה עצלנית אשה רק אלא יפה
 הנישואין. אחרי יקרה שזה ואסור עצמה,

 ,25ה־ בת אלקיים מישל סגרה המיצעד את
 עובדת מישל, בחבורה. היחידה הרווקה
בתל־אביב. במישרד־אמרגנות כפקידה
הת גילה ולא קיפאון, על שמר הקהל
לפ שעברו הגברות לגבי מייוחדת להבות

 כמיטב עשה קשת ששי הזמר בסך. ניו
 משיריו כמה לעזרה גייס ואפילו יכולתו,

לשווא. אך פרסלי, אלוויס של המעוררים

התצוגה, לקראת התפשטות בשלבי היותה עובדתלמצלמה מחייכת
 לכיוון לחייו אמיר שלומית לדוגמנית הפריעה לא

לאירוע. זוהר הוסיפה קציר, וחיה דונסקי קארין הדוגמניות עם שלומית, הזה. העולם צלם

בחברת־ כפקידה העובדתאנגלשטיין,
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בשפת־אמה. המנחה לשאלות להשיב העדיפה בעיברית, למיקרופון לדבר התביישה שנים,

 חבר־השופטים התחיל הקלעים מאחרי
נקודות. מחלק

 קריאת עם יותר מתעורר החל הקהל
 היא החיננית״ ״האשה הבחירה: תוצאות

 ארואטי, רינה — שנייה סגנית ילוז, הדסה
 (שהתקבלה אחיעזר נילי ראשונה סגנית

 פנתה כאשר יום, אותו בבוקר לתחרות
לדוג קורם על פרטים בדבר למארגנים

 אילנה היא עצמה אלעס מיס מניות).
 נשואה תוניסאי, ממוצא צברית במנקה,

ללמוד המתכוונת עקרת-בית לשניים, ואם

 את שתנצל לפני לא אבל תיכנון־אופנה,
בתחרות. זכתה שבו כרטיס-היסה

 וזר החזה על ירוק סרט עם ה״מים״,
 לכל רחבים חיוכים פיזרה בידיה, פרחים

 דיקל- מאמא-אבא, נשיקות קיבלה עבר,
 שבית־אונד המיקרופון לתוך במהירות מה
 הביתה והלכה נהדר, ממש הוא מסויים נה

 אישור־בכתב לה יש עכשיו מאושרת.
ב האלגנטית האשה שהיא פרג׳ון מרוני
.1977 לשנת בארץ יותר

!■ רון נעמי
 ונערת־ישר־ אמיר שלומית דונסקי, קארין

 הנוכחים את עידכנו קציר חיה אל־לשעבר
 ותכשיטים, נעליים לבגדים, הקשור בכל

 את לזמן טופז, דודו הערב, מנחה התחיל
 בת בת־ימית זחייק, דליה הטוענות־לתואר.

 במחשוף הופיעה ילדים, לחמישה אם ,34
 הבכירה, בתה את אחריה וגררה עמוק
בתח האם של השתתפותה .17ה־ בת לילי
הבת. של פרי־יוזמתה היתה רות

מבט העיף דודו, הכריז מור!״, ״רינה
 לקראתו, הקרבה הבלונדית במועמדת שני *

 ילידת הירושלמית ארואטי״. ל״רינה ותיקן
ב הפתיעה לשתיים, אם שהיא רומניה,
וסיפ בחופשת־לידה, עדיין שהיא הודעה

סוסים. על רכיבה הוא שתחביבה רה
אישור

המארגן מידי
מזל היתד. בחופשת־לידה אחת וד

 בהנהלת־ העוסקת חיפאית יעקב, ? *
 אלגנס׳ ,מים כמו ״בתחרות חשבונות.

מת והתנהגות מטופחת הופעה חשובות
 נילי הצהירה היופי,״ לאו-דווקא אימה,

 בית- בוגרת מרמת־חן, ,24 בת אחיעזר,
 ילדים־ עם נשואה, לציור, אבני הספר

עדיין־בתיכנון.
ה זו: אחר בזו — נמשך זה ככה
״ב נמצא שבעלה ילה, הדסה ספרית

 ודי׳ג הפקידה בחו״ל״, סודית שליחות
 שנים, שש כבר בארץ אנגלשטיין-שחיה

 באנגלית, להתבטא מעדיפה עדיין אבל
ה־ מלכה, נורית מיפו הג׳ינג׳ית הפקידה

לחמישה אם
ה בתה ביוזמת לתחרות שהגיעה שבניקית,

הבעל. ובעידוד השבע־עשרה בת בכורה

3־3.ותחתונים בחזיה
 — רב עם בנוכחות התצוגה בגדי את ליפה

סקרנים. קהל וסתם המארגנים המועמדות,
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נו בתחרות. ביותר התמירה מדת
בארץ. רביעי דור היא היפואית רית
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