
נגץ אופירה נשיא רעיית־
מינוס 5 מיספר

 הירושלמי הלבוש של ״החן את אפילו
הזרוק.״

 הנשים ברשימת החמישי המקום את
 נשיא רעיית תופסת טעם בחוסר הלבושות

 קובע מליץ רי׳ג נכון. אופירה המדינה
 הציונים בדרגת 5 בציון זוכה היא כי

 שנבון אומרת בן־ארי ריקי .10ל־ 4 שבין
 שנבון אחר, ואופנאי אלגנטית,״ ״אינה
 הרבים, בגדיה את אצלו לרכוש נוהגת
 תופר שאני במה ״מתעללת שהיא קובע

עבורה.״
ה ברשימת הששי במקום נבון, אחרי

 אשת צועדת טעם בחוסר הלבושות נשים
 האופנאים שרון. לילי שר־החקלאות,

 להתלבש, יודעת ״אינה שרון כי בדעה
 כאשר מכנסיים ולובשת בלבוש מגושמת

 אצלה צריך. לא כאשר ושמלות צריך לא
 ובין לשמלות המכנסיים בין רב הבדל אין

בערב.״ להופעתה בבוקר הופעתה
 צעקני. ג~3

וחסר־טעם
 צועדת דיין, רחל אביה, אשת עוד ^
 בטעם הלבושות הנשים רשימת בראש ■
השביעי במקום דיין יעל ניצבת טוב,

 נטולות הנשים ברשימת התשיעי במקום
 שעלתה דיילת־הזהב נמצאת בלבוש הטעם

 ״היא ז אדר מיכל לכותרות, לאחרונה
 נהדרת, ודוגמנית לבגדים מצויין קולב
 חברתי באירוע משתתפת היא כאשר אבל
ש מהתצוגות משהו שלמדה לראות קשה
 צעקני, לבושה היא משתתפת. היא בהן
חסרת־טעם.״ ובצורה זול

 בשנתיים שהפכה מי נועלת הרשימה את
 קלימז־ יונה ידועה, לדמות האחרונות
 קלימד ראש־הממשלה. מזכירת כיצקי,

 של לצידו רבים באירועים מופיעה ביצקי
 בחוץ- ישראל את לייצג נשלחה ואף בגין

 האופנאים היהודית. המגבית כנציגת לארץ
הח לא עדייו ״קלימוביצקי כי: קובעים

 נוער תנועת חניכת של לבוש בין ליטה
 לבושה של והשעטנז חברה, אשת לבין

דחיה.״ — יותר שגרוע ומר, צחוק. מעורר

 בחוסר הלבושות, הנשים ברשימת עוד
ב מדורגות להיות זכו לא כי אם טעם,

 טעם בחוסר הלבושות הנשים 10 רשימת
 אבי־ ברוריה העיתונאית נמצאות בולט,

 ארכלי־אל־ שושנה ח״ב דן־בריר,
 רז, שרי הטלוויזיה קריינית מוזלינו,

 כהן, גאולה ח״כ בירון, דן של אשתו
 ח״כ נרוסמן, חייקה הקיבוצניקית הח״כ

שגרירה, בעבר שהיתר, הרליץ, אסתר

כחוסר־טע□ הלבושות הנשי□ 10
חבר-כנסת. אשת - פלאטו־שרון אנט .1

חברת-כנסת. - אלוני שולמית .2

ראש־הסמשלה. רעיית — כנין עליזה .3

טלוויזיה. קריינית — גיא כרמית .4

נשיא-ד,מדינה. רעיית — נבץ אופירה .5

שר־ד,חקלאות. רעיית — שרון לילי .6

ועיתונאית. סופרת — דיין יעל .7

ד,סוכנות־ד,יהודית. יושב־ראש רעיית — דולצ׳ין אנט .8

דוגמנית. - אדר מיכל .9
ראש־הממשלה. מזכירת — קלימוכיצקי יונה .10

 להתלבש. יודעות שאינן הנשים ברשימת
 תת־ של רעייתו ועיתונאית, סופרת דיין,
 האופנאים: לדברי היא שיאון, דב אלוף

משת כשהיא וגם אופנה חוש כל ״נטולת
 נראית היא היטב לבושה להיות דלת

אופ שבועון של מקאריקטורה יצאה כאילו
נה.״

 השמיני במקום ניצבת דיין־שיאון, אחרי
 טעם בחוסר הלבושות הנשים בדירוג
 יושב־ראש של רעייתו דולצ׳ין, אנט

 דולצ׳ין. אריה היהודית הסוכנות הנהלת
 ״בחוסר לבושה היא כי טוענים האופנאים

 מוציאה שהיא בה שניכר למרות טעם,
 בצורה גם ולעיתים לבוש, על רב ממון

הכוב את חובשת כשהיא בעיקר מגוחכת,
אל שיסלה עם יחד שלה המצחיקים עים

גנטית.״

 והדוגמנית . דמארי, שושנה הזמרת
 לשעבר החברה אשת רוזנכלום, פנינה

 גולדנכרג, הלי הדוגמניות מכנס, עדה
 רעיית כן־עמי, ותמי לכידות ליאורה
וה איתן, (״ברטר,״) מרים הרמטכ״ל
 אל־ וגילה פרידלנד דליה שחקניות

מגור.

דיין ביו
לפלאטו־שרון

ש נשים, של ארוכה רשימה עוד ךיי
 להכניס שלא האופנאים החליטו אותן ן

 גם אך בטעם, הלבושות הנשים לקבוצת
 הנטולות הנשים לרשימת מלהכניסן נמנעו

המופיעות נשים כלל בדרך בלבוש. טעם

כגין עליזה ממשלה ראש־ אשת
מינוס 3 מיספר

גיא כרמית טלוויזיה קריינית
מינוס 4 מיספר

פלאטו־שרון אנט אשת־ח״כ
מינוס 1 מיספר

שרון לילי אשת־שר
מינוס 6 מיספר
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