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 על מטופפת שבתיה למרות בתיה. הדוגמנית ואישתו ישראלי אלי #11 1111
הראשונה. האש טבילת זו היתה בנותיה שתי שעבור הרי שנים, כמה הדוגמניות מסלול

נועה, בתה, ליד ניצבה שני ושיק
 תצוגת־האופנה. בהנחיית לה ועזרה ״■

 פאר, מני הטלוויזיה איש של אשתו קרני,
 ונתנה בניה שלושת את עימד, הביאה

 יעל ואילו לצעוד. היכן הוראות להם
 צפיר, טוביה הבדרן של רעייתו צפיר,
 וחזתה בצד ישבה ילדיה, שני עם באה
פעולה. בשעת בהם

 ואשתו הטלוויזיה מפיקת דיין, אהרונה
 מלווה היא גם באה דיין, אסי הבמאי של

 התרוצץ הקטן שאבנר בעוד ילדיה. בשני
 בהדגמת עסוקה עמליה היתד, במקום,
ישר־ בתיה אחרים. ובגדי-ילדים שמלות

י נ ה ב מ ה ו ב ה
לראשונה השתתפו

ת ג צו ת ה ב פנ או
ב היחידה המקצועית הדוגמנית אלי,

בנו לשתי אחרונות הוראות נתנה מקום,
להלך. ואיך לנוע כיצד — תיה

ה נשות פוליאקוב, ושוש בנאי דפנה
 הן ילדיהן. עם באו ופולי, גברי גששים

 וציפו מתלבשים שבו לחדר אותם שלחו
לתצוגה. בשקט

במינה. מיוחדת תצוגת־אופנה היתד, זו
 לקראת בגדי-ילדים, בה שהוצגו רק לא

 הקטנים הדוגמנים שכל אלא הקרוב, הקיץ
 התל- הבוהמה אנשי של ילדיהם היו

 לראשונה יצאו ליז אופנת יצרני אביבית.
התנדבו רבות ואמהות לילדים, דגמים עם

גברי של בנס השלוש, בן בועז של מישפחוזו שם הוא # אחרונה של הבת עמליה, של מישפחתה שם הוא
דיין. הבמאי זבעלה דיין 1 י הוא בועז דפנה. ואשתו החיוור הגשש מלהקת בנאי בת היא עמליה אסי

הילדים. בגדי בתצוגת הוא גם והשתתף הזוג ילדי בין היחידי הבלונדי צבן. שי בתמונה עימה מיקצוע. כבעלת דיגמנה אך תשע

 מישפחתח שם הוא ך,
הש בת יעל של

 ואשתו (״פולי״) ראל יש
איתמר. בשם גדול

הדוגמנות. מסלול אל ילדיהן את לשלוח
אית רק ויכוח. ללא צייתו הילדים רוב

 נמלך פולי, הגשש של בנו ,4ה־ בן מר
 אמו, להופיע. וסירב האחרון ברגע בדעתו
 וויתרה גדול עניין מזה עשתה לא שוש,

 אריק היה למקום שבא היחידי האב לו.
 אלא בתצוגה התבונן לא הוא אך לביא,

מכר. עם ושוחח בצד ישב
■י 613 1 1 1


