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 הלבושים הגברים רשימת ראש ף*
 אריק שר־החקלאות צועד טעם בחוסר ■

 טוענת מכולם,״ רע הכי נראה ״הוא שרון.
 נראה, ״הוא פרנקפורט. דורין האופנאית

 אחרי לאמבטיה שנזקק כמי בבוקר, גם
 לו ״יש :מציין לזר האופנאי עבודה.״ יום

 אולם אשתו, בהשפעת טובות, חליפות כמה
 מגוחך.״ נראה הוא אותן לובש כשהוא גם

 לובש, הוא אשר בכל רע נראה שרון אריק
 ה־ והליכתו המגושם גופו מיבנה בגלל

 ללבוש מה פעם אף יודע אינו הוא דובית.
ב הוצבה לילי, שרון, של אשתו ומתי.

 (מקום טעם בחוסר הלבושות הנשים רשימת
6.(

 ח״כ צועד השני, במקום שרון, אחרי
 ומכופל, כפול אבן של חטאו אכן. אבא
 ישראל וכשגריר כשר־חוץ כיהן והוא מאחר

 של חליפותיו האופנאים לדעת באו״ם.
 כמו לבוש חנוט, נראה ״הוא מיושנות. אבן

 שעברה.״ במאה ראש־ממשלת־בריטניה
ועניבות, בחליפות רק להופיע מקפיד אבן

 דיין לבוש עדיין זאת למרות ״שלומפר״.
 עליו לובש שהוא מה וכל טעם בחוסר
מרושל. נראה

 מקפיד בגין, מנחם דאש־הממשלה,
לבו זאת ולמדות ההדר, סיגנון על ביותר

 במקום מוצב והוא טעם חוסר על מעיד שו
ב המתלבשים הגברים ברשימת הרביעי

 הוצבה עליזה, בגין, של אשתו טעם. חוסר
 בחוסר הלבושות הנשים ברשימת היא אף

 מיושנות בגין של חליפותיו ).3 (מקום טעם
 ״הוא מיושן. מבריקות רבות ופעמים

 מסכמת בפולניה,״ אותו שלימדו כמו לבוש
״החלי :קובע לזר ואילו פרנקפורט, דורין

 ראש- שהיה לפני טובות. לא שלו פות
 שלו החולצות יותר. טוב לבוש היה ממשלה

העני של התאמה ואין טוב מונחות אינן
בות.״
 הטעם חסרי של החמישי המקום את

די ירושלים עיריית ראש תופס בלבוש  ט
 מתנה קולק קיבל שנים כמה לפני קולק.

 תריסר :בארץ שביקרה אמריקאית מתיירת
 שצירפה, במיכתב ציינה התיירת חולצות.

 שאין קולק עם מפגישותיה מבינה שהיא
 טובות. חולצות לעצמו לקנות כסף די לו

 המתנה את ניצל לא קולק כי נראה אולם
 התעורר כאילו תמיד נראה קולק שקיבל.
 איכפת לא כי מדגישה והופעתו מהשינה

נראה. הוא כיצד לו
ב צועד הורביץ ייגאל שר-האוצר

דיין ״כ ח
מינוס 3 מיספר

קולק עיר ראש־
מינוס 5 מיספר

 עוד מופיעים המדורגים עשרת אחרי
 הגברים של הראשונה בקבוצה גברים כמה

 העסקים איש בישראל. בטעם הלבושים
 ממנהלי אחד שהיה לרנד, אלק הד״ר
 השחקנית של בעלה ספנסר, אנד מרכס
 ברשימת היא אף שנבחרה פן־לרנר, דליה

 )!7 (מקום טוב בטעם הלבושות הנשים
 אשר ובצרפת, בגרמניה ישראל שגריר

 המזכירה שדמותו, נתן, בן־ (״ארתור״)
 להראות לו עוזרת יונגרס, קורט השחקן את

ש בריר, אברהם עורך־הדין אלגנטי;
 צויינה אבידן ברוריה העיתונאית אשתו

 טעם; בחוסר הלבושות הנשים ברשימת
 דבורה שאשתו הכהן, מנחם הרב ח״כ

ב הלבושות הנשים כאחת צויינה הכהן
 בישראל ארצות־הברית שגריר ; טעם

 סאלי שאשתו לואיס, (״סם״) סמואל
 בטעם הלבושות הנשים עשר בין דורגה

 אברהם המפד״ל ח״כ );2 (מקום טוב
 הגברים כאחד הידוע מלמד, (״אברמל׳״)

 קיבוץ: חבר שהוא למרות בארץ, האלגנטים
 של היבואן שהוא קאופמן, חיים ח״כ
ב רבה ומחשבה עתק הון משקיע לגו,

 היחיד בנר, דן הטלוויזיה שדר לבושו;
 ברשימת שהוצב הטלוויזיה שדרי מבין

ראש- יועץ בטעם; המתלבשים הגברים
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 מקטורניו. וכן ותלויים רחבים כשמכנסיו
תואמות. אינן עניבותיו
 דיין, משה ח״כ צועד השלישי במקום
 רחל, דיין, של אשתו לשעבר. שר־החוץ

ה הנשים ברשימת הראשון במקום זכתה
 יש הזה. העולם במישאל בטעם לבושות
 נישא מאז האחרונות, בשנים כי להודות
 מאשר טוב יותר הרבה דיין לבוש לרחל,
 ונמנע חגורות ללבוש החל הוא לכן. קודם

 עניבותיו מעלה, כלפי מכנסיו את מלמשוך
להגדרה עוד זוכה ואינו לחליפותיו תואמות

 בחוסר הלבושים הגברים של הששי מקום
 רחבים במכנסיים תמיד לבוש הורביץ טעם.

 בכמה וגדול עליו הזרוק מקטורן ותלויים,
 מחוץ צווארון עם לבנה חולצה מיספרים,
 הופעתו כל מגוהץ. תמיד לא למקטורן,

 איך מעניין לא ״אותי אומרת הורביץ של
 אפשר נדירות לעיתים רק נראה״. אני

ב כשהוא המושבניק הורביץ את לראות
ועניבה. חליפה

 במקום צועד נבון, יצחק המדינה, נשיא
בחוסר הלבושים הגברים ברשימת השביעי

אבן ח׳׳ב שמיר יו״ר
מינוס 2 מיספר מינוס 9 מיספר

נבון נשיא
מינוס 7 מיספר

שרון שר־חקלאות
מינוס ו מיספר

 חליפות כמה לעצמו שרכש הנשיא, מעם.
ל נכנס כאשר ביותר, מהזולות מוכנות,
נו ״לבוש פרנקפורט לדברי הוא תפקידו,

וחלי משונות עניבות לו יש מצחיק. רא
ש נעימה הופעה לו יש אך משונות, פות

המכ לבושו.״ לסיגנון כלל קשורה אינה
 הנוגע בכל הנשיא של בעייתו הם נסיים

ובמותניים. בתחתיתם רחבים הם ללבוש.
 חזות לעצמו לשוות מנסה שהוא למרות

 סגן־ראש-הממשלה, דורג אלגנטי, גבר של
ה ברשימת השמיני במקום ידין, ייגאל
 הביא ידין טעם. בחוסר הלבושים גברים
חלי אופנת את שנה, 15כ־ לפני לארץ,

 נכנס מאז אך לו, שהתאימו הספארי, פות
חלי ללבוש מרבה הוא הפוליטיים לחיים

 הרכב עניבה. עם או פתוח צווארון עם פות
 צבעים, עיוור שהוא ידין, של הצבעים
מפוס חולצה עם ללכת מסוגל הוא מצחיק.

 משובצת ועניבה ביותר רחבים בפסים פסת
רעשנית.

 הגברים ברשימת התשיעי המקום את
 יושב־ראש תופס טעם בחוסר הלבושים

 יצחק שר-החוץ, לתפקיד והמועמד הכנסת
 כהות, בחליפות תמיד לבוש שמיר שמיר.

 שהן ונראה היטב תפורות אינן אלה אולם
בלבוש, כלל מבין שאינו מי על־ידי נרכשו
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