
מנוגדות: אומות
הסכס״ם הים

נשיות

אופנה
די או קי פ ת

 וניבה מור פינצ׳ילהצדיע? או לרכל
בבגדי־ וייזל פון

הן בדיוק מה על הצבאי. במראה אטיאס ואורה זמיר ומירי ים,

 מצריים, הדפסים בהשראת שנעשו בגדי־החוף על אולי מרכלות?
 מה וההצדעה באירופה. הרחצה בחופי להיט יהיו ׳8ו ובקיץ

הישראלים. האופנה למתכנני כבוד הצרעת אולי כוונתה?

 מנת על ללקוחות. וגם לקניינים גם רנים,
 למצוא יוכלו וכולם מרוצים יהיו שכולם

 יצרי מתכננים מחפשים שחם מה את
 וגם חלקים משני בגדי־ים גם האופנה
 תכול הביקיני את שמעדיפה מי שלמים.
 מבריק, פלסטי מחומר עשוי אותו למצוא

בגדי יש החומר. מאותו עליונית כשמעליו
 הגון טפח חושפים זאת שבכל שלמים ים י

 ועדת־ לכל לסייע ויכולים מהירכיים,
ה יוצאות מאיפה לבדוק שתרצה חקירה
 העובדה את להדגיש שתרצה .מי רגליים
תוכל עופרים משני מורכב שלה שהחזה

 שיאשר עמוק חזה פתח בעל בגד־ים למצוא
זו. עובדה

משים חיים
לקניינים

ת ו י נ מ ג ו ד  בן תמי ציונה, נאמנה. מלאכתן את עשו * י מגדי־הים בהדגמת שעסקו ל
 ויזל, פון ניבה פינצ׳י, מארש, שרונה עמי,

 שושן, אילנה ישראל של מלכת־היופי
מושבה ממקום שהגיעה אמיר, שלומית

 בעלת נבחרת אכן גולדנברג, וטלי בפאריס
לקנ קשים החיים את שעשתה מישקל,

 ואל יותר. נשי מה להחליט שצריכים יינים
 לגב רק לא אמור הזה הוויכוח תשכחו,

 מנומרים בבגדים נערה האם בגדי־הים.
ה המראה הוא המתאים הכובע בתוספת

 מדגיש שלם בגד־ים האם ההולם? נשי
 ההולם הביטוי הוא ביקיני הנשיות? את
 ׳.81 לקיץ שאלות הרבה הנשיות? את

 הנשיות על הקרב ניתנה. אחת תשובה
נמשך.

■ צנטנר ח;יתה

לאירו כשנזדמן ׳81 בקיץ ך,ג א* ך ך*
נצ שכאלה במדים בנערה ונתקל פה, ח
 :השאלה לגבי זהירים מאוד להיות טרך
אופנתית? סתם או בתפקיד, הגברת האם

 הנשאלת השאלה את שוב יעורר ׳81 קיץ
 או טפח כיסוי יותר מסעיר מה תמיד:

 זה או שלם בגד־ים עדיף? מה גילויו?
 נשית תיראי איך חלקים? משני המורכב

 נשית להיראות רוצה בכלל את האם ? יותר
ה המראה את מעדיפה את אולי יותר?

כנר ושליטה? עוצמה המביע זה נוקשה,
ליצ־ גם. לכולם, טוב הזה שהוויכוח אה

ף ו ק ת ט 1א ל ״1 בנניניהיעל ?1ח1ל ו
וירכיים בחזה עמוק פתח בעל שלם בבגד־ים מארש

הלו סיסי של עיניה .שואלות וכך וחשופות, מוגבהות
 1 מגבת מבד אדום בצבע חולצה חאקי, מכנסי בשת

יותר, מסעיר מה בעצמכם שיפטו ואתם מנומר. צבאי דקט כשעליה
ו -.............................. ■ ״ ״ , 4 1 5

 טרודה נראית לא אמיר שלומית הדוגמנית יתי.
 שראו קניינים ואותם בהנאה, לשמש מתמכרת ז

זמיר. מירי :למטה נשי. בהחלט שהמראה :ים

 הנועזים כלוחמים להיראות רוצים כולם |
הבדלות. אלף להבדיל צה״ל? של

כספי, רונית זמיר, מירי שלנו הדוגמניות
 הללו, בבגדים יופי בראו וליליאן סיסי ^

היל־ מלון לטרקלין שהזדמן צה״ל, וקצין
 להחתים באפשרות התעניין בירושלים, טון
קבע. לשירות הבנות את

 אופנתית חנות אותה תיראה איך מעניין
 אופנתיים, בגדים קולביה שעל באירופה

הס ביגדי של קבוצה ולפתע צבעוניים,
 בידיה, הבגד את שנוטלת קונה ואותה וואה.

 שהבגד ומגלה המזהה, בתווית ומסתכלת
 המוכרת אל תפנה בוודאי מישראל, הגיע

 הצבא את פירקו האס סליחה, בשאלה:
 רק אפשר המוכרת תענה מה בישראל?

 יהיו השלום שרודפי אין־ספק אבל לנחש,
מרוציג!.


