
לעתיד הדוגמניות מי יחליטו, ובן־גד קארין
הענף שבאנשי המעולים ידי על דוגמניות קורם לקיים עומדת בישראל במינה היחידה המכללה

 יכולה יפות פגים בעלת כל לא
דוגמנית. להיות

ב ביקורי לפני עוד ידעתי זאת
 לא ומכאן הפקות. 11.?. משרדי

(ו אך, ביקורי. נועד כך לשם
 שלא זאת, מלבד אך לב) שימו

וכר. פנים... בעלת כל
 זוהר עולם על דבר ידעתי .לא
 בו, העוסקים האנשים ועל זה,

ב כאן. עד אך חשבתי... פשוט
 87 בדיזנגוף אני ולעניין, קיצור

 והמפוארים המרווחים במשרדיו
כ הידוע פת׳ון, רוני של מאד
 האפנה לתצוגות האמרגנים אחד

ב ביותר, והמפוארות הגדולות
 רוני, אומנותיים. מופעים שילוב
 ההפקות חברת את מלבד החובק

 ?־ ־רוני11 שמו את הנושאת
 את ידיו, במו אף, הקים פרג׳ון,

 בארץ, מסוגה היחידה המכללה
 לדוגמנות. המכללה

דואג- שכזה ובתור מצליח, רוני

ו המצליחים את להעסיק הוא
 :ולדוגמא ביותר, המוצלחים

 1 מס׳ הדוגמנית דונסקי קארין
שי מה זמן לפני שעד בישראל

 במו־ הדוגמניות כמדריכת משה
ה מדריכת וכיום ״לאשה״ עדיז

 של לדוגמנות במכללה דוגמניות
 כן־ סמי הנודע הצלם או, רוני.

 קא־ יחד, גם השניים כאשר גד.
המוע את ממיינים ובן־גד, רין

 העומד הדוגמניות, לקורס מדות
 הדוגמנית מפי בקרוב. להיפתח

 הבלונדינית מזכירתו שר, אורית
 על למד אני רוני, של היפהפיה

 במלון שיערך הנוצץ, הקורס
 האנשים של בהדרכתם מפואר,

 עלמות ובן־גד. קארין הנוצצים
 290257 למספר המטלפנות חן,
ה ומזכירת אורית ע״י נענות —

 יפהפיה היא אף רוני, של בוקר
ומוז זעפרני. רותי ושחרחורת

אישי. לראיון ידיהן על מנות

 ארנקים על
נשאר...

 לכם לספר ברצוני נוסף יופי על
 נשים ארנקי יצרן על־ והפעם

 מכירים שלבטח אקסקלוסיביים,
 ביצרן הוא המדובר אותו. אתם

 מרח׳ ת״א, ארנקי הנשים ארנקי
נפגש .299991 :טל ,36 פינסקר

ו קובינסקי מר הבעלים עם תי
 הוא מעצב ארנקיו שאת למדתי,

 האחרונות האופנה דרישות לפי
ו מאד, אקסקלוסיביים ארנקים

 בוקס, ועור נחש מעור אלגנטיים,
 ארנקי למצוא ניתן אף ביניהם
יפה כסף וארנקי אלגנט, ספורט
 של גדול מבחר לצעירות, פיים.

 ו־ מעור מעולים ספורט ארנקי
סקאי.

אר מציעים להם ? לגברים ומה
 תיקי של גדול מבחר ת״א, נקי

 ומתנות. חגורות ג׳יימס־בונד,
לסי גם היא המכירה :אגב

טונאים.

ר ו ד ש מ ח ר ת מ  ל
ש □11ב י ק

י :בעריכת נ רו כ א ק
ת״א 29726 ת.ד. .03־241530 טל.

וחתיכהיפה גם
 הדוגמנית מחדשת שוב אכן,

 היא והפעם, פילוסוף, ז׳קלין
 לקוחותיה לקהל לצרף עומדת

 וכוונתי, ברוחם הצעירים את אף
 בבוטיק חדשה מחלקה לפתיחת
 ז׳ק־ ״בוטיק — 5 הסירה ביורדי

 ב־ שתעסוק מחלקה לגבר״, לין
מ החל לנוער. יבוא ביגדי
 חולצות דרך תחתון ביגוד
 סוודרים .?,11.5, משין ג׳ינס

 מעור חתיכיים ז׳קטים מרהיבים,
 במגפי וכלה וארוכים, קצרים
המות מטכסס, אמיתיים רכיבה
במ הנימכרים לג׳ינסים אמים
 בצהריים 12.00מ־ בשעות קום,
הלילה. חצות ועד

 פילוסוף ז׳קלין
לכשעצמה יפהפייה

 דונסקי קארין
כתמיד זוהרת

מק מיון הן ממיינות זה, בראיון
 הפונות כל את ריאשוני, צועי

 תמו־ מכן לאחר ורק המועמדות
 דונסקי קארין ע״י הנערות ינה

 שלאחר מסתבר בן־גד. וסמי
 על־ בחירתן עם התלמידות מיון
לכ (וזה קארין הדוגמנית ידי

 תחל נכבד), די הישג שעצמו
 עליה שתיכלול בהדרכתה, קארין

ה בצורה המוצר הצגת למסלול,
 נימוסין הליכות, ביותר, נאותה
 סמי הצלם כאשר אישי, וטיפוח
ל התלמידות את ידריך בן־גד,
 המצלמה. בפני נכונה עמידה
 את פרג׳ון רוני מעסיק כאמור,

 שכזה ובתור שבמקצוע המעולים
ה בצורה ללמד אף עליו חובה

ב התלמידות את ביותר הולמת
 טיפוח — נכון איפור מהו קורס,

אי יום־יומי, איפור והיופי, החן
כא לצילום ואיפור למסלול פור
תמרו חברת מנצחת הכל על שר

 מדריכותיה בעזרת ידועה קים
שית הקורס, ביותר. המקצועיות

 5 בעל מלון בבית כאמור קיים
 נעימה באווירה יתנהל כוכבים,

 לתלמידות. גאות כיבוד ועט
 מתוכננת הקורס זמן כל לאורך

הכ דונסקי, קארין ע״י לנערות
 מניסיונה המסלול עולם עם רה

 עם שיחות כדי תוך הרב, האישי
התלמידות.

 ושווה כדאי פרטים יתר בדבר
ב או שר לאורית לצלצל לכן

 290257 טל זעפרני, לרותי בוקר
 דיזנ־ ,הפקות ב־.?.? היושבות

.87 גוף
 אף מקיימים הפקות 11.?. : אגב

בטל מקצועי לאיפור קורסים
 בוגר בר־לב, בני ע״י וויזיה
 כריסטיאן של לאיפור ביה״ס
בפריז.' שובו

יפהפיות. ובהצלחה להתראות

ערביה או יהודיה השלום״? ״מלכת
יחד גם ,שניהם מטורף? מפואר סילבסטאר נשף ובינתיים

 של במוחו צץ נוסף מבריק רעיון
 11מ־.?. רוני אותו פרג׳ון, רוני

 לדוגמנות. ומהמכללה הפקות
 מל־ תחרות רוני מתכנן והפעם

 ״מלכת־השלום״. בשם כות־יופי
 תיתחרינה זו תחרות במסגרת
 על ויהודיות ערביות יפהפיות

 אופנה יצרני בשיתוף זה, תואר
 ויהודיים. ערביים

מב הרעיון י לדעתי תשאלו אם
ריק.

שמי משום לא מבריק, הרעיון
 השלום״, ״גל על עלה נוסף שהו
 יהיה ניתן שסוף־סוף, משום אלא

 את אחת, חבילה בעסקת להציג
 כאשר התיכון. המזרח יפהפיות

ה למטען מודעים כולו בעולם
 מפאת אך בו, הקיים העצום יופי

לא אצלנו השורר המיוחד המצב

 אכן וזה יתן מי להפגינו, ניתן
 פרג׳ון, רוני של לדבריו ישתנה.
ספו שבועות זו, תחרות תיערך

 אכן שהדבר מרגע בלבד רים
 ממתין. כבר אני יתאפשר.

 על רוני שוקט לא בינתיים, אך
וה המפיק מתכנן וכבר שמריו
ל למכביר ־נשפים הנודע אמרגן

השנה. ימות כל
 הוא אלה בימים בהם הבולט

 במלון שייערך הסילבסטאר נשף
 מלאה. ערב ארוחת עם פלזה

 תשולב בקודש, כדרכו בערב,
 האמנים מטובי בידור, תכנית
 משעשעים חברה משחקי בארץ,

ב לסילבסטאר. כיאה והגרלות
 סילבסטאר בילוי ערב קיצור,

 רוני עבורנו מתכננים מטורף,
והפקותיו.

? בתכנית ומה .?  לרגל הפקות .
 ובכן, 7 המדינה של 30ה־ יובל
הפי לעיירות שגם מבטיח רוני
ה תגיע ביותר הרחוקות תוח

ל תכניתו בזכות וזאת שמחה.
 ותחרויות אופנה תצוגות שלב
מקומיות. יופי

 תיתח־ ,הפיתוח עיירות יפהפיות
 הסופית כשהמטרה ביניהן, רנה
 בתחרויות הנבחרות שכל היא

 ביניהן תתחרנה המקומיות היופי
 ישראל״. ערי ״מלכת לבחירת

פר רוני יוכל לדעתכם האם נו,
 יפה נערה על ולו לפסוח וןג

 הקטנטונת. ארצנו בגבולות אחת
 ה־ לקראת לנוח לכו ובינתיים,

 להכתרת והמתינו סילבסטאר
 עם להתראות, ״מלכת־השלום״

נוספים. רעיונות

אומר ומה
הצ׳יף* כך על

 של הצ׳יף ניסים עם נפגשתי
 שברח׳ במשכנו אינדיאני, ראש
או עידכן הלז .29 בנימין נחלת

 בנושא לומר מה יש לו שגם תי
מל לפני העמיד ולראיה היופי,

ה החורף דגמי של עצומה תחה
 ביד שעוצבו והמרחיבים חדשים

 בית־ של המעצבות ע״י אומן
 הלא ״ראש־אינדיאני״, האופנה

 ונירה מארה״ב קול מרטה הן
ו ניסים הצ׳יף מישראל. קפלן

 בשוק מלחמתם גרזן את מניפים
 הישראלי. האופנה

הדוגמ את הם שכרו כך לשם
 אורי וצלמה זמיר מירי נית

מרהי צילומים ובסידרת ליינר,
 צעקת את כיום הם מציגים בה

 שלהם. האינדיאנית ה״חורף״
 ידועים ״ראש־אינדיאני״ צלמי

 על־ ונחטפים המיוחד בעיצובם
 יפים, כבחורים הצעירות ידי

לידיעתכן.
אפי־ יש ״ראש־אינדיאני״ לשבטהכי היפה, רוני המכירות איש
 מציגה — זמיר מירי.613659 שמספרו טלפון לושהםזה, במעמד בפני, ריזו

השבט של החורף מדיגמי אחד

חתיכה את וג□ ״רפ-־אני״.״
 אל רגע, עימדי עיצרי, הי,

לדוג למכללה להירשם תרוצי
 שורות שתקראי לפני מנות,
אלה.

 מקום, מצאתי נהדר, 1 איתי את
 זה ליו, לקרוא איך יודע איני

ברי מכון לא ליופי, מכון לא
 בקיצור, ולא... מסג׳ לא אות,

 רפ־אפ״?״ ומהו ״דפ־אפ״. זה
 חיבת מרח׳ חרעיון מייבאת ובבן
 7כ־ לפני חזרה בר״ג 27 ציון

 ובאמתחתה מאמריקה חודשים
 מהפכנית שיטה עימד, הביאה
ש משהו הגזרה, לעיצוב חדשה
 ואיך באמת. חתיכה אותך עושה

פירו באנגלית (ר״פ־אפ״ ? זה
 הרזיה ׳שיטת לפי לעטוף) שו

 רופאים ע״י שפותחה מהפכנית
ב־ גופך את עוטפים בארה״ב,

 המכוער והצלוליטיס ״רפ־אפ״
 עודפי נעלמים גם איתו נעלם,
 יפה, חדש, נעשה ועורך השומן
ומתוח. בריא

לנ זו, שיטה שימשה בתחילה,
 את לעצב לידה שלאחר שים
 זו ששיטה מכיוון מחדש. גופן

הטי הוחל עצמה, את הוכיחה
הגי בכל לנשים אף בה, פול
והתו עודף. משקל בעלות לים
 ללא מחדש, מעוצב גופך 1 צאה

 הנכונים. ובמקומות כלל מאמץ
לעי ״רם־אפ״ בסטודיו הטיפול

 ונעשה לנשים מיועד הגזרה צוב
 יקר אינו הוא בלבד, נשים ע״י

הת תוך נעימה באוירה ונעשה
 רפ־״ כסטודיו מוחלטת. רגעות

 או בהתעמלות צורך אין ׳אפ״
פשוט אלא, למיניהם. תרגילים

 ה״רפ־אפ״ ע״י נעטף גופך יותר,
 את המעלים מיוחד, נוזל הספוג
 על שוכבת את כאשר השומן

 מובטח לתוצאות, וממתינה גבך
 למה הרבה. תמתיני שלא לך

שהו זו חדשה שיטה תנסי שלא
 ולאחרונה בארה״ב, עצמה כיחה

 רבות. ישראליות לנשים הועילה
 מתחרים אין ״רפ־אפ״ לסטודיו
הרע שמיבאת הפשוטה מהסיבה

 בארץ, ביותר המומחית היא יון
 בעלת עברה לכך להגיע וכדי

 בארה״ב. ממושך קורס הסטודיו
 ברח׳ 706429 :לטל התקשרנה

 עיברו ברמת־גן, 27 ציון חיבת
 אם ב״רפ״אפ״. קצר טיפול

מבו אשה או גערה ילדה, את
 הסטודיו מיועד לכולכן גרת,

״רפ-אם״. הגיזרה לעיצוב

 את/ה אם
 רציני גרפיקאי/ת

 בפירסום המבין
 לך ממתינים

225348 בטלפון
פירפומי איגפודמ&יפי מדוד


