
 מלכת בתחרות מהמתמודדות רבינוב, לאורנה מתאים \1,8מ.ב.־ מבעלי בכר משה
 בצד וכיסים קפלים עם מטה כלפי מוצרת בגיזרה סבא מכנסי 1979 לשנת המים

מיכנס•ל תואם בצבע ארוכה טוניקה חולצת :למכנסיים עליון חלק מכנס. כל

 הדרך. כל לאורך השניים עם ההולכת
 שנים חמש שלמדה גבעתיים ילידת עופרה

 אומרים עלית בלונדון, לאופנה בבתי־ספר
 כשנערות כי האופנה. לפני נמצאת שהיא
חוש עוד והיפות הנאות ישראל ונשות

 עופ- הרי והמחר, ההיום אופנת על בות
 אחר־כך. חודשים כמה נמצאת כבר רה
 מושך מהשלושה אחד כל קל. לא וזה

 סקיצות רבים. הלבטים משלו. לכיוון
 מגיעים הם לבסוף לפח. נזרקות רבות

 שלושה שניים תופרים המשותף. למכנה
ה דוגמניות את בהם ומלבישים דגמים

מהדגם. הנכון הרושם את לקבל כדי בית,
}\8מ.ב.־ עתה  חדשים. להישגים בדרך .

 ז״ המוביל להיות תמיד צריך אני ״למה
 רואה אני אותי. מפחיד ״זה רמי מתנצל

 י לא פחד, אחד. לאף שאין מה לי שיש
חלי עם יצאנו מרץ בחודש לדוגמא הנה
רק למכור, קשה היה מסטין, דיסקו פות

 הגל. שזה תפסו מאוד מיוחדות נשים
 נשארה לא הלהיט. היה זה — במאי
״בלי אחת !

 אותו, מפחיד זה למה יודעת לא ״אני
 אני זה. על גאה בהחלט הייתי אני

הצני אבל גאה הוא שגם יודעת בעצם
עופרה. מגלה עות...״
 בחורף לסינדרלה הקוסמת מכינה ומה

ן לטובה עלינו הבא
 שקצת אלה על כולנו• על חשבו ובכן

 לא זה ברור, זה (כן בישבן, להן שמן
ל וגם !)ההורמונים בגלל זה מהאוכל

 פה מדי פחות להן שיש מבינינו אלה
 יש ופה. שם מדי יותר ובהחלט ושם

להס (בשביל מלמעלה רחבים מכנסיים
להב (בשביל מלמטה צרים ויש תיר.)
 ויש למהודרות ישרות שמלות יש ליט)

חליפות יש החושפות. בשביל פתוחות

 מכל קניינים בפני האחרון האופנה בשבוע שהציגו דוגמניות שלוש בחברת בכר משה
 בעשרות הוצפה והחברה מירבית להתעניינות זכו החברה דיגמי העולם. רחבי

וארצות־הברית. קנדה אירופה, ברחבי גדולות אופנה מרשתות הזמנות

 חלקים כמה של לבוש ומערכות וחצאיות
ביניהם. להפריד שניתן

 לג׳נבה נוסעת מישהי אם דרך־אגב
 היוקרה בחנויות לקנות קופצת והיא

ה את שתבחר אז שטראססה באנופ

 תהיה ודאי היא כי יפה הכי שמלה
ובלונדון. בפאריס כן כמו .1ו1.8מ.ב.־

 שזה לפני תקנו אישית. הצעה ובכלל
 לכל דגם. מכל 150 תופרים הם כי ייגמר,
!העולם

4מ.ב.- אורחת היתה המים, מלכת בתחרות מהמתמודדות טבק, אתי  בשבוע *ן8
 בכר ומשה פרנק עופרה :מימין החברה. מדיגמי הציגה בירושלים, שנערך האופנה
ניצן. ליאורה המתמודדת על ושחור אדום בגוונים תמעטפה שמיל של דגם מודדים
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