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)57 מעמוד (הבשך
 שמיר של הצבעים התאמת זולות. ובחנויות

 העובדה רקע על בעיקר בולט וזה גרועה,
כהות. חליפות רק לובש שה־א
ב הלבושים הגברים עשרת רשימת את
 ואיש המפורסם הלב מנתח נועל טעם חוסר

 הופעתו לוי• .מורים הפרופסור החברה
 מגוהצים, תמיד לא בגדיו מרושלת, לוי של

ולמקום. לזמן מתאימים ואינם תואמים אים
 בחוסר הלבושים הגברים ברשימת עוד

 שר- המר, זבולון שר־החינוך :טעם
 יצחק ח״כ אבו־חצירא, אהרון הדתות
 ה- במישאל נמנתה לאה שאשתו רבץ,
 סבירה בצורה הלבושות הנשים על הודם

 השר סגן מייוחד, לציון ראויה בלתי אך
 פסח ח״כ ציפורי, (״מוטקה״) מרדכי

ש יעקובי, גד ח״כ גרופר, י״)ם<.<זיי
 המת- הנשים ברשימת הוצבה נלה אשתו

 עודד השחקן ),9 (מקום בטעם יבשות
 הזמר פריי, פיטר הבמאי תאומי,

 מנהל שריד, יוסי ח״כ לביא, אריק
 ח״כ שאשתו אלוני, ראובן שלמה מרחב

המת הנשים בין צויינה אלוני שולמית
 מנכ״ל ),2 (מקום טעם בחוסר לבטות

 והשדר לפיד (״טומי״) יוסף רע־ות־השידור
רם. אלימלד

 גברים של היא השלישית הגזימה
 אותם לשייך שלא החליטו שהאופנאים

 הם אלה הקודמות. מהקבוצות אחת לאף
 בצורה לא אך כהלכה, הלבושים הגברים

 נמנים אלה על מייוחד. ציון המעוררת
לבוש הוא מודעי. יצחק שר־האנרגיה

 צבעים ובהתאמת רבה בהקפדה רב, בטעם
 שמנעו הם הקצרים מכנסיו אולם טובה,

 הגברים לרשימת להכניסו האופנאים בעד
נב מיכל, מודעי, של רעייתו האלגנטיים.

 (מקום טוב בטעם הלבושה לאשה חרה
הלי במיפלגה מודעי של עמיתו גם ).3

 לבוש פת, גידעון שר־התעשיה ברלית,
האלגנ הגברים לרשימת נכנס ולא היטב
 של הבולטת השמרנות בגלל רק טיים

לבושו.
 לבוש תמיר שמואל שר-המישפטים

חלה כי מציינים האופנאים אולם כהלכה,

פרם ח״ב
7 מיספו

ב שלו הלבוש בטעם משמעותית נסיגה
 תל-אביב, עיריית ראש האחרונות. שנים

 בגלל התפרסם להט, (״צ׳יצ״׳) שלמה
 לבדיחה שהפכו שלו, הטלוויזיה חולצות

ברשי צ׳יצ׳ דורג לא זאת למרות לאומית.
 משום טעם בחוסר הלבושים הגברים מת

 לבושו. על יותר מקפיד הוא שלאחרונה
 לבושו על מקפיד קוטלר עודד השחקן

ה הגבר של הסופי הברק את חסר אך
 חיים ח״כ לשעבר, שר־התעשיה אלגנטי.

 מייוחד: סיגנון לעצמו קבע בר־לב,
הו מקטורן. עם גולף סוודרי או חולצות

ונעימה. ניטראלית פעה
 אברהם התעשיינים התאחדות נשיא

 למרות בלבושו, מרושל שביט (״בומה״)
 מקפיד הוא וחגיגיות מייוחדות שבהופעות

 היח תשומת־לב עם כי ומוכיח הלבוש על
 בטעם. הלבושים הגברים על להימנות יכול

 מייוחד, ציון ללא אך כהלכה, לבושים
 שמואל דן מלונות רשת מנכ״ל הם

 ישעיהו (מיל׳) האלוף פדרמן, (״סם״)
 לשעבר על אל־ מנכ״ל גביש, (״שייקר,״)

 כשהוא המצטיין הוד, (״מוטי״) מרדכי .
 בלבוש נכשל אך ספורטיבי בסיגנון לבוש

ה רובינשטיין, אמנון ח״כ אלגנטי,
חיים השדר דמיון, לא אך כהלכה לבוש

שריר ח״כ
10 נזיספר

שר פרופסור
6 מיספו

 ך0המ על ומצוחצח אלגנטי הנראה יבין,
חב במיפגשים טוב פחות הרבה אך הקטן

 הנהלת־הסוכנות־היהו- ויושב־ראש רתיים,
 אם בסירבול הלבוש דולצ׳ין אריה דית
 אנט, דולצ׳ין, של אשתו רב. בהידור כי

 בחוסר הלבושות הנשים ברשימת דורגה
).8 (מקום טעם

 בלבושים שהוגדרו גברים 19 לעומת
לפחות כי האופנאים קבעו רב בטעם

 לבושים מפורסמים ישראלים גברים 24
 מיקרים הם נוספים גברים 13ו־ טעם בחוסר

 זאת כל לאופנה. הנוגע בכל גבוליים
 בפני שהוצגו גברים 56 של רשימה מתוך

 ח״כ בין נמצא הישראלי הגבר האופנאים.
 ביותר הטוב בטעם הלבוש ברמן, יצחק
 שר־ לבין הישראליים, האישים מקרב

ה כאיש שהוכתר שרון, אריק החקלאות
ביותר. הבולט הטעם בחוסר לבוש

בגין ראש־ממשדה
מינוס 4 מיספר

ידין סגן־ראש־ממשלה
מינוס 8 מיספר

הורכיץ שר־אוצר
מינוס 6 מיספר

לוי מנתח־לב
מינוס 10 מיספר


