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 בעלה, במתיקות ניפץ חלומה את
 לסיבוב, לקחתה שבא ישראלי, אלי

ב מובטלים קולגות אצל ביקור
הסמוכים. חדרים
 הדוגמנית של מצבה גם

 שונה. היד, לא מאיידם אביבה
 ו־ יפה בחליפה לבושה אביבה,

 בנינוחות שרועה נראתה מחוייטת,
 בעתון- מעיינת כשהיא הספה, על

 לעבוד גם לד, הזדמן האם בוקר.
 די־ היתה ״כן, האחרונים? בימים
 שקט,״ עכשיו אבל עבודה, הרבה

אמרה.
 המפתח מילת כנראה זו שקט

הדוג היא אביבה זה. שבוע של
 ואם בארץ, ביותר המצולמת מנית
 שהעסקים סימן לנוח, יכולה היא

בשפל.
 ומיכל סלע אלה דמון, נטע

 בשטח דרכן את מנסות מיבצרי
 לכוכב- להפוך בתיקווד, הדוגמנות,

 מתחילה לדוגמנית ״תני שביט.
 נטע קוראת אותי,״ צלמי צ׳אנס,

מופגן. עצמי בביטחון
 לעסוק התחילה 24ה־ בת נטע

 טלי ״הדוגמנית במיקרה. בדוגמנות
 שלי, טובה חברה שהיא גולדברג,

 וחוף. ים ביגדי לתצוגת הוזמנה
 ושלחה להשתתף, יכלה לא היא

והת למים נזרקה פשוט אותי.״
לשחות. חילה

 טריה דוגמנית היא סלע אלה
 קורס־דוגמניות בוגרת וחדשה,

 שלה המטרים 1.74 עם תעודה. עם
 את ברצינות לכבוש מתכננת היא

 כ- משמשת היא עולם־האופנה.
 סריגים חברת של דוגמנית־הבית

ב מייצגת גם היא שאותה ידועה,
 הבעלים?״ ״איפה האופנה. שבוע
אח ואני היום, בבית־החרושת ״הם

והמכירות.״ החדר על ראית
 של עניין

ה ר ק יו
ה ר*  אדר ומיכל דיסנצ׳ילן תי
הוותי הדוגמניות את ייצגו ■

 לביגדי־ בחברה עבדו הן קות.

הצ בחברותיה שלא מיכל, עור.
״אצ שבעת־רצון: היתד, עירות,

חמו כמו עובדים טאץ׳־ווד, לנו,
 מרשימה, יפה, הקולקציה רים.

ה גרא, עודד ומיוחדת. מיסחרית
 לבוטיקים. תעשייה על עבד מעצב,
האמ בשוק מעורה שאני ומשום
 מה ויודעת קניינים מכירה ריקאי,

במכי עוזרת גם אני אוהבים, הם
רות.״
 וגי חווה של לחדר להיכנס כדי
 מיבצע לערוך צריך היה פולוס

 שלושה במשך הסתננות־יחידים.
 קניינים, החדר המה רצופים ימים

 ש־ ספק אין מהדגמים. שהתלהבו
ה היתה שלהם קולקציית־העור

 פו־ חווה שבוע־האופנח. של להיט
רגע. אפילו נחו לא רבני וספי לופ

 ז׳קט־טיי- היה האמיתי השלאגר
ה מילחמת בסיגנון אמריקאי, סים

 שחום, עור ד,עשוי הראשונה, עולם
לר יש — במילים לתארן ושקשה

ולמדוד. אותו אות
 ה־ התלוננה לבחור,״ לי ״קשר,

 בהווה והמנחה דוגמנית־לשעבר
 ביג־ את בסוקרד, לפידות, ליאורה

 כאן,״ מהבוקר כבר ״אני די־העור.
 אחר־הצהרים, בשעת אומרת היא

להח לי וקשה הכל, מדדתי ״כבר
 יופי, לקנות.״ רוצה אני מה ליט

עשירים. של וקשיים בעיות
 משה היה נוסף מאושר יצרן

 שייצר בארץ הראשון שהיה דקר,
ה בפעם אותם והציג ביגדי־סקי,

 השנה. בשבוע־האופנה ראשונה
 בפתיתי מרופדים שלו ביגדי־הסקי

 הדומה מלאכותי חומר — טרווירה
 על-ידי עוצבה הקולקציה לפוך.
 ירוק לבן, כחול, בצבעי גרא עודד

 מתפרקות מערכות וכוללת וצהוב,
וחול אוברול, ז׳קט, בטלדרס, של
 היתד, הקניינים ״התעניינות צה.

 עם עיסקות עשינו וכבר גדולה,
 לנו ויש והולנד, מגרמניה קניינים
 ולמכור לחדור גדולים סיכויים

בארצות־הברית.״
 מצויינים עסקים שעשה פי

קמינס־ רמי המציאות קניין היה

ב החי ישראלי-לשעבר, קי,
 שבוע- לכבוד ובא שטרח גרמניה,
הקפואה. ממינכן האופנה
 הוא עודפים. בקניית מתמחה רמי
היצר עם ומשוחח בחדרים מבקר

 מן בגדים עודפי עם שנתקעו נים
 להם עושה הוא שעברה. השנה
 ד־ הסחורה את מהם וקונה טובה

מצחיקים. במחירים אשתקד
 בישראל, חורף היה לא ״השנה

 שנה בכל מאשר עודפים יותר ויש
 משתנה,״ דבר זה אופנה אחרת.
 המיק־ דעתו את קמינסקי חיווה

 לא היום שאופנתי ״מה צועית.
ה האת שנה, בעוד אופנתי יהיה
 שוכבת שהסחורה ככל — בעיה

 היצרנים יורד. מחירה במחסנים
מ להיפטר ללמוד צריכים בארץ

 לסחורה במחסנים המקום עודפים.
יותר.״ חשוב חדשה

 כסף פרחי עס שחור 11*111
התימניה, ג׳אגר על ן 11

המע חביבה, לרוחל׳ה שייך
לשנה. משנה המשתנה צבת

מ השוקולדה בצבע הדוגמנית
מא לה לשם העונה קליפורניה,

 ב- היחידה השחורה היתה ריס,
הגי היא מכבר לא שבוע־האופנה.

ב היא וכבר מפארים, לארץ עה
 משעמם, לא ״לי העניינים. מרכז
 והכרתי נחתי הרבה עבדתי, קצת

 אז נחמדות, ישראליות דוגמניות
רע?״ מה

 לא המאוהבת תמיר אנאבל גם
 תצוגות־ עליה נמאסו לא התלוננה.
 עליה נמאס לא ובוודאי האופנה,

לאח הנשוי בן־זוגה, עליזי, אורי
 אנחנו שתכתבי: רוצה ״אני רת.
 ואני ביחד, חודשים שיבעה כבר

 נותנת אני עימו. וסבלנית נאמנה
 — להחליט הקיץ עד אורכה לו

אשתו.״ או אני
ש נציג  חל

מין ק ל חז ה
 שלישיית על לפסוח אפשר י־

י ברוך אברהם של הדוגמניות י
 זק־ ושרית חן, שרי בש, מלי —

 אברהם. של היחידה בתו — היים
 יש אבל לתינוק, אם היא אמנם,

דוגמנית. של משגע גוף לה
 ב־ נפקד הדוגמנים של מקומם

ל בחברה אפילו שבוע־האופנה.
 נציג רק היה חולצות־גברים ייצור
החזק המין של לרפואה אחד חלש

מנהל- שהוא שימחה, אמיתי —
 לדוגמן, זקוקים לא ״אנחנו היצוא.

 והגיזרה המעולה הבד טיב את
 על ולמשש לראות אפשר הנהדרת
 יכול אני צורך, יש אם הקולב.

גלזן אורה לדגמן.״
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