
על קבצו הסוסים
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 הסוסים, אחד על שעלה מי בל רכיבה.
 בחליפת לבוש היה מהחום, סבלו הם שגם

 מגפי- נעול מחמם, מלבד מייוחדת רכיבה
 בעניבה ענוב וגבוהים, שחורים רכיבה

 לחום אפילו בכפפות. נתונות וידיו לוחצת,
 להצגה, להפריע היה אסור המעלות 40 של

ש כפי אלגנטית, להיות חייבת שהיתר■
רוכבי-הסוסים. אצילות מחייבת

 קרניאל, ניצה היו הישראלים והאצילים
שכל שופע בלונדי שער בעלת חתיכה

 מהטלוויזיה, סער טוביה ; 14 בת כולה
מקצו הערות העיר אך רכב, לא שאמנם

 פרץ, ג׳ניפר שרכבו! לאלה כביכול, עיות
 הטובה כרוכבת הנחשבת 21 בת חתיכה
 שלא רבין, יצחק ח״כ וגם בארץ ביותר
 ונועה יונתן נכדיו עם יחד התפעל אך רכב,

שבתערוכה. מהתמונות

טיפס? הוגיכשולים,

ב המרשימים האירועים אחד זה היה
 כל לגבי ברישפון, בארץ שנערכו יותר,

לירון, אליעזר של בחווה סוסים. שאוהב מי
שאלייאו פעמיים

< שאלימאר בפני הירש שירלי ידי על צויירה

^ אלוו של הסוסים
רכש הציור את שירלי. עם רבה בידידות

 הסוסים בציור מתבוננת הירש שירלי
 ש אלון יגאל לרכוש עמד הציור את

שכ אלחנן סוסים חוות בעל השבוע

 בעל שהוא הטוען וכסוף־השיער, גבה־הקומה
 נערכו לרכיבה בארץ היחידי הגבוה בית־הספר

הגדולה. הסוסית ההצגה והתקיימה תחרויות
 הירש. שירלי דווקא היה האירוע לכל התירוץ

 הציור הן שירלי של הגדולות האהבות שתי
 מסוחר־ סוס רכשה היא שנתיים לפני והסוסים.

 של העזתי לסוס ניבא לא איש בעזה. סוסים
 מכחול משיכת בין אך גדולה. הצלחה שירלי

 הסום את לטפח שירלי הצליחה לשנייה אחת
 הידועים מסוסי־המירוץ אחד ולהפכו שלה הפרטי
בארץ.

 ומעשירה שלה, הסוס את לצייר מרבה שירלי
 סוסים של בדמויותיהם גם ציוריה אוסף את

 אך סוסים, רק אמנם מציירת שירלי אחרים.
 והמקום שלמה. תערוכה להוות בהן שדי בכמויות
היא, סוסים, שנושאה לתערוכה ביותר המתאים

 תערו עורכים כבר ואם חוות־סוסים, כמובן,
ותחרו רכיבה של פסטיבל לקיים גם אפשר

 עורך־ו של 22ה־ בן בנו לאלו, ן ך*
 ־במי? הפרקליטים אחד לאלו, אברהם ״<■
 האחר השבת כוכב היה שרון, פלאטו ח״כ

 אחדות שנים שהה הצעיר לאלו ברישפון.
 בב עם הזמן מרבית את בילה ושם אנגליה,

 מרוצי־הסונ בארץ ומורי־הרכיבה הרוכבים
 ז על רוכב כשהוא בתחרות, השתתף לאלו

 הר׳ הרשקוביץ, ג׳וים של סוסיה מחמשת
וכמובן שלו, המיוחד בסגנון הקהל את
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