
עצ מפיק־סרנוים בן־עמי, יורםויחוו הרגשת
 הבלש נורית, (המשכנע, מאי,

 של הרגשה נוחה, הרגשה לי נותן ״זה :ואשתו שוורץ) האמיץ
 נעלי■ לחתונה לקנות החלטתי שלי. נעלי־החתונה אלה ריחוף.

 על אותן.״ מוריד אינני ומאז חודשים, תישעה לפני עקב,
ד* ספיר זה ״מי :השיב ?״ ספיר הצהרת על דעתך ״מה :השאלה

* נד ץ ו ן ך  ועושה־סרטים, משורר סופר, אבירן, דויד ■ ך
111 | | לחיות צריכים היינו אילנ״ :חתיכה עם : \

 הפרצנף המיושנים, מכנסי־השק — ספיר של הרפרטואר לפי
 אותנו שמכריחים מספיק ■שלמה. צרה היתה זו — והקרחת העגול
 בעל לשעבר מרקו, :משמאל קובע.״ שהוא התקציב עם לחיות

שלי.״ חברה של הס ״הנעליים מאפיוזו: האיטלקית המיסעדה

£ לאישיות מוסיף
אבל נוחה, לא מאוד ״אופנה :זמר

ומחז לאישיות תורמות נעלי־עקב
!״ביטחון נותן1 זה !אותת קות

 שמייבאים סקנדל ממש זה יי ך*
! / גבוהים!״ עקבים עם נעלי־גברים \ /

 בדיון ספיר פנחס שר-האוצר הצהיר כך
הכנסת. של בוועדת־הכספים התקציב, על

 שר־האוצר של מפיו זו ברוח הצהרה על
 לסדר- לעבור אי-יאפשר ובעצמו, בכבודו

היום.
 לבדוק בתל־אביב, דיזנגוף לרחוב יצאנו

ה לציבור יש ומה הקצף, יצא מה על
 זו, לאומית שערורייה על לומר ישראלי

מכליו. שר־אוצרו את המוציאה
 העיר, רחובות את שטפה אביבית שמש

ה והגברבריס הגברים דידו ובחוצותיה
 בכל ועור, מעץ בנעלי-עקב ישראליים

ומיובאות. כחול־לבן הקשת, גווני
 דברים־ היו וזמר, מלחין סרוסי, לניסים
החדשה. האופנה על לומר כדורבנות

 דעתי, ״לפי הצהיר. יפה,״ זה נחמד, ״זה
להח־ המלאה הזכות יש בארץ אדם לכל

|1 ך! ן |  לנדסברגר יורם טוען ן1|
| ן. 1§1 | חברו בעוד המפורסם. 1 |

ב הוא נוימין) (ראשון ליפשיץ שלמה
 :עליו אומר למדי, גבוהות עקב נעלי
עשה!״ הוא — הגדול הנעליים שוד ״את

 רוג׳רבסדו האופנה
חפץ,

 האזרחיים, בחייו חשמלאי במילואים, סמל
 אפילו הזדמנות, בכל נעלי־עקב נועל

״איתן הנלך — שיש ״למי צת״ל. מדי עם !

אמאקנתה
 כל הבגדים. כל את לי קונה שלי ״אמא

'אנעל אני — לי תקנה שאמא נעל !

 בתקציב להשתמש רוצה הוא איך ליט
כס את שחוסכים אנשים מכיר אני שלו.

 שיוכלו כדי רק לבלות, יוצאים ולא פם
 על נעליים ולקנות כסף מספיק לחסוך
גבוהים. עקבים

שמחזי הזה מהסוג היחידות ״הנעליים
 המיוצרות אלו הן זמן, הרבה מעמד קות

 אני כי מהן, מבסוט דווקא ואני באיטליה.
 בנעלי-עקב אבל יחפות, ברגליים מ׳ 1.62

בגילוי-לב. אמר מ׳,״ 1.68 —

רע!״ יהיה ספיר, של בדעתו יתחשבו כולם

ם בעלי 1 ם העקבי הי ס קוראים הגבו ח פינ ר ל ספי

טל!עליך!


