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מעור שנמ״ת
כנפים. שרוולי ובעלת נוחה,

 ה־ טל. של בעיצובה שלכת בציבעי
 רחבה, היא מפלסטיק. היא שחכמיה

לעוף. וכמעט בקלות בה להתנועע אפשר

' י - ' ׳ '

 והידועים לגדולים דין דמן ^
י  למה עליהם? ■שיכתבו מגיע •
 צעירים, על כותבים לא פעם אף

 נכתוב היום אז וירוקים? חדשים
 שלושתן מעצבות־אופנה, שלוש על

מ אך סוברות, ולא גאות, צעירות,

 חדשות פנים הן מקוריות. אוד
 את סיימו הן עיצוב־האופנה. בשטח

 חודשים, במה לפני שנקר מיכללת
 ב־ דרכן את מנווטות הן ועכשיו

עולם־האופנה.
 היא טורץ. סימה היא הראשונה
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 מברי׳ת־המוע- שנה 11 לפני עלתה
 מאותן היא 23ה־ בת סימה צות.

כ יהיו מה ידעו בילדותן שכבר
אומ חובבת היא גדולות. שיהיו

 שאופנה ומאמינה מודרנית נות
התקופה. עם ללכת צריבה

ב מתבטאת המודרנית התקושז
 הגיאומטריות, הצורות בעלי בגדיה

 והבול- החזקים הצפעים ובשילובי
 כחול- או אדוס־שחור־צהוב, — טים

שחור־צהוב.

- לל3ה
גוחיות

הם אוהבת שסימה בדים !ץ
 טובים״. ״בדים שנקרא מה י י

טוב. פלנל טואפילו זורז משי׳
 שסיימתי אחרי סימה: מספרת •

 אך עבודה, חיפשתי לימודיי את
להת יכולה לא שאני ראיתי

 כמעצבת-אופנה, בבית־חרושת בטא
 מיגבלות מדי יותר יש שם כי

 ר־ החומר הדגם, המחיר, מבחינת
הסגנץ.״

 לבד, לעבוד החליטה היא לכן
 רק ולעשות הראש, על בוסים בלי
לה. שבא מה

מעצבות שלוש
רווקות, שלושתן קרניאל. ואורית

מקו מאוד אך עדיין, מוכרות לא אמנם ומוכשרות. צס־ טל (מימין)
בחדר עובדת סימה סטודיו. אין לשלושתן ריות. מורץ סימה רי,

שכורה, בדירה ואורית הריצפה על גוזרת טל השינה. נאות צעירות,

 בית־ יחו ס״מו גערות שלוש
 ונד - אובזה דעיצוג 130
ו ער עלתה אחת ו אחות ו

צמו טל
 באריג. השזורה
לחליפה ותפרה

 חליפת- זוהי פרטית. הזמנת לפי בחליפה נראית י
 ריקמה עם דק, פלנל צמר מבד אפור בגווני ערב

 הריקמה, את להבליט כדי לצווארון קטיפה הוסיפה טל
ועדינים. דקים קיפלונים עם חררל בצבע משי חולצת

ב לדקט־הצמרפגים 2
שלושת־ אורך

 דוגמת בפנים צמרי. טל של רבעי
וב ואפור, שחור בציבעי פפיטה

מס דקט זהו לגמרי. שחור חוץ
 פעם, של הבלשים בנוסח תורי

 ונוח, מחמס גדול, הוא טל. אומרת
לת נוסטלגיה עם ריסי פ נון בסיג
 מילחמת־העולס אחרי של קופה

שקל. 6,000 המעיל מחיר השינה.

 הוריה. בבית ברעננה, גרה סימה
 מחדר־ הופך שביום הפרטי, בחדרה

 את מיישמת היא לסטודיו, שינה
ותו מעצבת מתכננת, רעיונותיה,

 אותי שמכיר מי ״לכל ■למי? פרת.
 עוברת לאוזן מפה אליי.״ ופונה

היא טורץ שסימה השמועה ברעננה


