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שם ומדגמנת באילת לגור עברה נגר יהודית
ה״מן ביל׳ המקומית, מעצבת־האופנה עבור

 יהוךית נבחרה 1978ב״ 1ך1|1ך
/  הזה העולם על״ידי נגר ^1^

1986ב־ מימין: כמלכת״המים.
פרי). חני הדוגמנית (בחברת

חד אופנאים צצים תל־אביב ^
 המצב באילת והערב. השכם שים *■

 הדרומית שהעיר נכון אומנם שונה.
 אליה העולה, השמש כעיר יותר ידועה
 בטן־גב, לעשות להסתלבט, באים

 אך שזופים. וחוזרים לבנים מגיעים
 הנידחת באילת וצומחת עולה עתה

מוכ מעצבת־אופנה אופנתית מבחינה
 בעלת היימן, בילי ומצליחה, שרת
 בסיגנון בגרים העושה מטורף, ראש
אחר.

 גם אלא הסיגנון, רק לא הוא ואחר
 זו מוטלאות פיסות־עור כגון החומר.

לבגד. ההופכות בזו,

 שימלת־חופה
מפיסות־עור

 עבודה של הזה, האופנה סטוץ ת ^
 היימן, בילי התחילה מפיסות־עור,

 .17 בגיל באנגליה, בית־אלפא, ילידת
 קולג׳, בצילסי אמנות כשלמדה

 פעמיים פורשת היתה ימים באותם
 המקומי לשוק־הפישפשים בשבוע

 כפיה, עמל את מוכרת היתה ושם
 מאחורי עור, חתיכות עשויים בגרים
לעצמה. העמידה אותו הדוכן.

 היא שלי,״ כולם היו ״הרעיונות
 היא גאווה פחות ובלא בגאווה נזכרת
שגעון:״ ״נמכרו הדברים כי נזכרת

מת היא האחרונות השנים בשבע
 בסיגנון בגדים ומעצבת באילת גוררת
 כששילובי וזרוק, ררמאתי פריקי,

 וזועקים צועקים שילובים הם הצבעים
 ארום ושחור. טורקיז ושחור, צהוב כמו

ולבן.
 בגד־ים הוא בילי של הלהיטים אחר

 ב־ הנמכר פיסות־עור, בשילוב מטריקו,
 האום־ מציעה דולר 400וב־ דולר. 40

עשויה שימלת־כלה האילתית נאית

ואפור שנהב לבן, בגווני פיסות־עור
, , בהיר.

 שימלת־כלה ספק, ללא היא, זאת
להי הרוצה כלה לכל אוריגינאלית

 לדבר שלא חופתה, תחת מיוחדת ראות
 ללבוש מכן לאחר יכולה שהיא כך על
 פחות להזדמנויות השימלה את

 ,באירופהרציניות.
קר!״ מדי יותר

 עיר בדיוק לא גם היא יל" ^
פעם מדי כי ואם הדוגמניות

|יי| ■ץ 1 |¥1ק1  היא שנה. 14 זה בעיצוב עוסקת היימן בילי האילתית ך
11/111^  שס בלונדון, בשוק-הפישפשים דרכה את התחילה 11^

היימן. נחום המלחין של ובתו קיבוץ ילידת היא בילי בגדי־עור. מכרה

 ' מן מיקצועיות דוגמניות לעיר מגיעות
 תצוגות, לסידרת או לתצוגה הצפון,

 — במקום דוגמנית צריך כאשר הרי
אין!

 שלושה לפני השתנה זה מצב
 יהודית באילת נחתה כאשר חודשים,

 במקום להשתקע שהחליטה אחרי נגר,
ברכה. סם איש־העסקים בעלה, עם יהד

 השתקעותם את יהורית הסבירה וכך
 בתל־אביב העסקים ״מצב הדרום: בעיר

 מקום. לשנות החלטנו משגשג, לא
 מדי יותר שם אבל אירופה, על חשבנו

אילת.״ על הלכנו אז קר.
 להוד, - סרט ^
להוד - בגדים ^

 יהודית מועדון־לילה. פתח ם ^
מרוו חדרים ארבעה דירת מצאה

ואח משגע, נוף עם ההרים, באיזור חת
 על בשכיבה בילוי של שבועות כמה רי

הח בבריכות, ובהשתזפות שפת־הים
עיסוק. למצוא היא גם ליטה
 — הצפון מן הישן עיסוקה היה זה

בעלת הדינאמית, יהורית הרוגמנות.


