
כש ספורט, תלבושת בביתה לובשת ,21ה־ בת חבס דיצההיבואן אשת
 בעת רכשה אותה ארוכת־שיער, נוכרית פיאה חובשת היא

אירופה. בירות של בחנויות נרכשה דיצה של מלתחתה כל כמעט באירופה. האחרון ביקורה

 נשות חושה: סידוה
ויוותיהן מלבושיהן,

 במדיני־,. האלגנטיות הנשים של עולמן אל פה
★ ★ ★

ודתממלוייו טגיס

ת מו ל התפע־ המעוררת ההופעה, ש
ת לו £  של בדרכה להגיע אפשר והערצה, \

 היא הצעיר גילה שלמרות ),21( חבס דיצה
ב היפות הנשים כאחת כיום כבר מוכרת

 ביד ביותר המרשימה ההופעה ובעלת ארץ,
הנוצץ. החוג נשות

 מזכיר של בתו בארץ, חמישי דור דיצה,
 נישאה תמיר, יוסף הליבראלית המפלגה
 ),31( חבם ברוך לםפ,רטאי 17 בת בהיותה
 בארץ. הגדולים היבואנים עם כיום הנימנה
 ללדת דיצה הספיקה נשואים שנות בארבע

נוסף. חסידה לביקור עתה מצפה ובת, בן
 בלידות כמעט התמידי העיסוק למרות אך

ה את העוצרת — דיצה הצליחה ובילדים,
ב חולפת כשהיא העיר, ברחובות תנועה

 שני לעצמה לבנות — שלה הלארק מכונית
 מקוריות, תמונות של הוא האחד אוספים:
ב התל־אביבי המיליונרים ברובע שדירתה,

ה אוסף זהו מהם. עמוסה דובנוב, רחוב
הישר הציירים מיטב של מיצירותיהם מכיל

 נמרצת. תמונות אספנית היא דיצה אליים.
תמו וכאשר בתערוכות, קבועה מבקרת היא
 פנקס את שולפת היא בעיניה, מוצאת־חן נה

אותה. וקונה ההמחאות
מלתחתה תלבושות. של הוא השני האופף

בסאלון חתי
סיאמממש

 ארון ליד פדרמן, רות
 לבושה יפאניים, אמנות

ה בלבד שמחירה ריקמת־חרוזים ועליה

, ם י ה ו ל  קמצן היה לא השם, ברוך א
 ישראל. נשי בין היופי את שחילק שעה4\
ל סבלנות מספיק להן העניק אפילו הוא

 למלא כדי ובמכוני־היופי, במספרות שבת
לשאר הראשונית. בחלוקה שהחסיר מה את

;.;8שאנלכי:;,־ מעיל
פרחוני. כובע ולראשה דיצה, לובשת שאנל,

 בדגם לבושה דיצהדיור שמלת
 בורוד־שאמפאנ־פאריז חליפתכ־ דיור, של בלעדי

טוויד עשויה יה,
דיצה. של מפנינות־החן אחת היא אירלאנדי, מנומרת. מפרווה כובע חובשת היא שלראשה

ה את שסיפק משרד־החינוך, דאגו כבר
ולע עתון לקרוא כדי המינימלית השכלה

ה או ההורים, האופנה; חידושי אחר קוב
ו לחקותה, כדי הכסף את שסיפקו בעלים,
 את והעשירו שסיפקו הזרות הפאר תצוגות
הדמיון.

 מקופחת שנשארה נדמה אחת תכונה רק
ו איך ללבוש, מה לדעת הטעם חוש —

 אלגנציה. לה קוראים שבלע״ז תכונה היכן,
כש גס הממוצעת, הישראלית החברה אשת
 לעיתים נראית ומטופחת, עשירה יפה, היא

 או פאריסאיח, של כקאריקטורה קרוב־ת
הלונדונית. של עלוב כחיקוי

ב באמת האלגנטיות הנשים של המעמד
 לחפש צורך אין מאוד. דליל הוא ישראל
 הן בישראל הסיגנונית־הנשית בשממה אותי.

חטו־ הצצה זוהי למרחוק. ונראות פורחות

 כל בלב קינאה לעור המסוגלת דיצה, של
 הגדול. העולם אשת של בדרך נרכשה אשה,
 קונה אני התלבושות ושאר השמלות ״את

 והאר־ הנעליים ״את מגלה, היא בפאריס,״
 בלונדון.- כמובן הכובעים ואת ברומא נקים

 על גאודתה שבמלתחחה, היצירות שאר בין
דיור. כריסטיאן בית של בלעדית יצירה

ה הצבעים את כלל בדרך מעדיפה ״אני
מש שאינם ״אלה מספרת, היא קלאסיים,״

 אני האופנה. שגעון לפי שנה בכל תנים
 אלגנטית. אשה לגבי חוקים שאין סבורה

 צריכה אני ומתי לי מתאים מה יודעת אני
באירו בנסיעותי זאת למדתי זאת. ללבוש

 מקרוב ועוקבת נוסעת אני שנה כל פה.
חידושי־האופנה.״ אחרי

ה והגוף הגדולות העיניים בעלת דיצה,
גיזר־ שעל — ס״מ 172 של באורך מחוטב

הנשים מיצעד

המרונאי אשת
מח צרפתי משי עשויה ירוקה ומחצאית בתחתיתה, רקומה

האלג
 בעלה עם במשחקי־טניס משגיחה היא תו

 באולם־ ובהתעמלות בשבוע, פעמים שלוש
 בודילר, לרשותה העומד המיוחד ההתעמלות

 קוסמטיק־ אצל מבקרת אינה — חמתה של
בשערה. לטיפול רב זמן מקדישה אך אית,

 מכנסייב. ללבוש דיצה מעדיפה כשלעצמה
 מכנסיים אוהבת אני מכנסיים. כמו ״אין
 שאני יודעת אני גופי. את הולמים והם

לי.״ מפריע לא זה אבל — יפה בחורה
★ ★ ★

אמזח״ללי- דה

ה שנ  סגן של רעייתו אבן, (סוזי) שי
האלגנטיות אבן, אבא ראש־הממשלה

 תו רק אינה
 שיח! תה, ג

 מיד משהיא
לבוש. בות

 אצלי ״אין
 ובת 13 בן

 ב מתאפרת.
 לטפי צריכה

 ל* הוא שלי
 יה היופי חן

 לאיזו אביזר
 נ לרשות

 למלחמה־בס
ז הכל בסך
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