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מיקה. בתה, את ילדה וחצי כשנה לפני בארץ. הדוגמנות בעולם תלבה
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וא הדוגמנית אמרה לבוא,-״ לטתי

רותם. עדנה הטייס שת
 לכן היום, עסוקה שלי ״המטפלת

 הקטנה,״ בתי את להביא נאלצתי
מור. וונדי הדוגמנית סיפרה
 העייפות לפנים תשימי־לב ״אל

 השבוע בל קשה עובדת אני שלי,
 אני שלי. לשנת־היופי זמן לי ואין

 לפני,״ !נראים לאיד דוגמה הבוקר
מור. פינצ׳י הדוגמנית התנצלה
ולר לכאן לבוא הוא שלי ״הכיף

 עובדות אחרות בחורות איד אות
 אורחת,״ כמו לי יושבת כשאני
לוי. חווה הדוגמנית אמרה
 הישראליות הצמרת דוגמניות כל

 חברת־תמרוקים, על-ידי הוזמנו
לארד חדש, איפור קו עם שיצאה

1| | | | !  תמי היא פרי אולסי הכדורסל כוכב של )1ן
משתובבת בתמונה גבוהת-הקומה. בן־עמי 1 ש 11 ^ 1111

החדש. הדוגמניות באיגוד מאוד פעילה תמי וונדי. של בתה מיקה, עם

ת שו תון חו עד הדוגמנית מחפשתבעי
לדו שהפכה רותם, נה

מאודבתצוגות-אופנה. פעילה עדנה איגוד-הדוגמניות. ברת
ה מ ת'  אחת היא לוי חווה לשעברי פ ו י לכ

ב ביותר היפות הדוגמניות
חן. שרה השחרחורת הדוגמנית :מימין למטה בתמונה ארץ.

ת מני ת דוג פפ  שפירית היאמעו
דבני (״ספי")

מור. פינצ׳ו : למטה בתמונה דיילת. גם שהיא היפהפיה,

כו תל-אביבי. בבית־קפה חת־בוקר
 מאופרות באו להזמנה, נענו לן

 עתה זח חזרו כאילו ומטופחות
 שהוצעה למרות מתצוגת־אופנה.

הת הן עשירה, ארוחודבוקר להן
 נשענו הקפה, בכוס בעיקר עניינו

 בתצד וחזו הנוחים, הכיסאות על
גת־האיפור.

 לא כולן את י,ק0שהע הנושא
 האיגוד אלא האיפור, בדיוק היה

 בזמן ושדרכו הקימו, שהן החדש
 בזמן תשלום נאות, שכר לקבל
 יצרני-האופ- מצד יותר הולם וייחס

 רבה פעילות מגלה רותם עדנה נה.
פעי בן־עמי ותמי כדוברת־האיגוד

במרץ. בו לה
 הן איד אותן שאלה כשמישהי

מטופ כל־כך להיראות מצליחות
 משיבות הן הבוקר, בשעות חות

 של עניין ״זה :מיקצועי בחיוך
 אותנו תופסים לא פעם אף הרגל.

 זרוק. בג׳ינס או בשיער גלגלים עם
לפעולה.״ תמיד מוכנות אנחנו
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