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 ב., מ. כמיפעלי בסיור נוריאל דליה הראשונה וסגניתה נגר יהודית המים מלבת
כמער זכו המים״ ״מלכת כתחרות המשתתפות כל החכרה. מוצרי את מדגימות

המובי לאחד מעטות שנים תוך שהפד האופנה, כית מתנת מושלמות ביגוד כות
 לחנויות ממוצריו מיצא מדינת־ישראל, לגבולות מעכר אף התרחב כענף, לים

וקנדה. ארצות־הכרית בריטניה, שווייץ, צרפת, הולנד, כגרמניה, מובחרות אופנה

 לדוגמנית הפכה (מימין), נוריאל דליה ,78 המים מלכת של ראשונה סגנית
 שמלת גרינברג, יעל השנייה, הסגנית מדגימה למעלה משמאל כ. מ. של הכית

 את גרינברג יעל מדגימה משמאל כתמונה משבצות. בשילוב חלקה כותנה
ג׳ורג׳ט״. ״קראם מתרחב מכד ארובה שמלה מ.ב.: האופנה בית של הלהיט

 להרבה לומר יכול עצמו מושג אותו
 למשל קחו שונים. דברים הרבה אנשים

 נקודה, ״ב״ נקודה ״מ״ :אותיות שתי
ב. מ. — פשוט או

 משוכנעים יהיו פוליטית תודעה בעלי
מנ השם של ראשי־התיבות הם אלה כי

 מזכירות פאר מני לבדוץ־מנחה בגין. חם
 באואר. מני :המקורי שמו את האותיות

וב באירופה מדינות של שלימה בשורה
 לרבבות האותיות שתי מהוות אמריקה

 למוצר־ייצוא עדות שוחרות־אופנה־טובה
ה האופנה בשוק ואילו מעולה. ישראלי
שלי לשורה נרדף שם זהו ב. מ. ישראלי

 משמלות לנשים, אופנה מוצרי של מה
 מבית וחולצות לחצאיות ועד וחליפות

8. ב. מ. בית — טוב
 הוא ב. מ. הישראלי העסקים בעולם

יז שני של סיפורם :הצלחה של סיפור
 והכיש־ הידע ניצול שתון צעירים, מים
 שנים תוך הפכו לרשותם, שעמדו רון

משג לבית־אופנה קטנה מתפרה ספורות
 לה. ומחוצה בארץ לפניו הולך ששמו שג,

 מלכת־המים בתחרות המשתתפות ולכל
 מח־ נפרד בלתי לחלק ב. מ. הפך 1978

הש כאשר שלהן, האחרונה ווית־הקייץ
 מהן אחת לכל שהותאמו ב., מ. של מלות

 ביטחון בהן נסכו אישי, בטיפול בלעדית
ל הארץ ברחבי הפומביות בהופעותיהן

 סיור בעת אחר־כך, אלפים. קהל עיני
 של הייצור במיפעל היפהפיות שערכו

 סוד על מקרוב לעמוד יכלו הן ב., מ.
המעוצ־ הדגמים, של וההצלחה הקסם

 ,1978 לשנת המים מלבת נגר, יהודית
 ״השאנ־ כמראה ארוכה פסים בטוניקת

 ממערפת חלק היא הטוניקה טונג״.
חלקים. ממיספר המורכבת כ. מ. של
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