
הכסופה אגץ־ישואל

 למיש־ בית־ועד יהיה ית־הנשיא ף•
ש הלוואי היפה. ארץ־ישראל פחת

 בהיותי גם חיי במיפעל להמשיך לי יתנו
כ לנשיאות, הבחירות לפני אשת־נשיא.

שי שמעתי כאלמונית, לאוטובוס שעליתי
 לנו מגיע ׳מדוע מישהו: אמר שבה חה

ש נשיא רוצים אנחנו מוכרו לא נשיא
 התרגשתי,״ ואני בעולם!׳ אותו מכירים

 הנשיא של אשתו הרצוג, אורה אמרה
 האגודודלמען- כנשיאת המשמשת הנבחר,

ארץ־ישראל-יפה.
ל שהגיעה הראשונות בין היתה אורה

 יום- בערב על־ידה שאורגן הגדול נשף
 היא לאגודה. קודש כשההכנסות העצמאות,
כש חברותיה, בין בהתרגשות התרוצצה

ל ודואגת אחרונות הוראות מחלקת היא
 כניסה מתן כולל ביותר, הקטנים פרטים

 קצין־הביטחון על־ידי שהוטרדו לצלמים
 של בקשותיהם לכל נענתה היא המלון. של

 בכל לעמוד והסכימה והצלמים, העיתונאים
 יודעת לא עדיין ״אני ממנה. שביקשו פוזה
 אתרגל,״ הזמן במשך אבל להצטלם, כיצד

מקסימה. בפשטות הודתה
 האגודה, את לעזוב תיאלץ אורה ״אם

 זד מקומה. את למלא יצטרכו נשים שש
 העידה בולדוזר,״ ממש היא הזאת אשה
האגודה. מפעילות סוזס, פולה עליה

 שכרטים־כניסד, והמפואר, החגיגי האירוע
 כל את אליו משך שקל, 2500 עלה אליו

 להן תפרו רבות אלגנטיות נשים המי־ומי.
 אום־ של יצירות־אופנה זה לערב במיוחד

 כשהמטרה מפוצצים, שמות בעלי נאים
ולהיראות. לראות היא

 סלט :הארץ פרי טהרת על היה התפריט
 עטוף בתרה אמנון־הכנרת ודג אבוקדו
 של חדש זן הוגש עיקרית כמנה בבצק.

 כשהוא מבויית, אווז עם המוכלא בר אוח
 בתוספת ושקדים רימונים ברוטב ממולא

העונה. וירקות גזר
מחצלות על כולם עלו הארוחה אחרי

י ן למען האגודה נשיאת ורטייתו, הרצוג חיים הנבחר הנשיא □1!
י י באותה שפתותיהם את שניהם קופצים היפה ארץ־ישראל ״ •

תופרת־בית. אצל נתפרה היא כי וגילתה פשוטה, שינזלה לבשה אורה

ן¥1 ן ^ג 1111 ך | | מוזס פולה נזירי רוכש לואיס סמואל האמריקאי השגריר ך
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בתנועת־צחוק. צוואריהן את ומותחות מהרכישה, משועשעות ופולה (באמצע) לואיס
אפשר בהחלט אבל היפה, ארץ־ישראל שם באולם במחול לצאת כדי וההדר, הפאר
ארץ־ישראל בשם שם לנוכחים לקרוא אבינו.״ אברהם כ״אוהל שקושט הענק,
והמרשרשת. המממנת הכסופה, היתד■ אומנם אם להחליט יכולתי לא

ך ך ן  שריר, לימור היא יפהפיה ן1ך
##1 ! י י  היא מלכת־יופי. שהיתה נד ע

 שעליה כסופה, סטרפלס חולצת לבשה
בפרחים. מעוטרת שקופה שיפון טוניקת

ך נ ^ ן  מבעלות אס, אילנה |11[
לנקניקים, מיפעל 1

מרהי ירוקה סאטין שימלת לבשה
 ארוכים שרוולים בעלת ביופיה, בה

דיור. כריסטיאן האופנאי שעיצב

ך ך1ך ע  הדו־ בר, לולה העילית חייטת ה
1-1 1\ |  אירוע כל בנוכחותה לקשט אגת י1/
 עם ברוקאד מבד חלקים שני חליפת לבשה נכבד,
 עטפה צווארה את כמובן. בעיצובה פרחים, הדפסי
הסופר־אלגנטי. המראה להשלמת מבריק בצעיף

| ן ן ך י ¥  מבד בחליפה הביולוגית דובר יעל |
* * * > חלקים. משני המורכבת טאפטו/ *

 עד תפוחיס כמיכנסיים הסתיים התחתון החלק
 תואמים. וחרוזים מעניינת טוניקה עליהם לברך,

איטלקית. מעצבת עבורה עיצבה הבגד את

111 • ן  רעיי־ ,תדמור שרה 11 י
 תדמור דב של תו |1^ 111

 הבנקים, אחד של מחברת־השקעות
 שיפון בשמלת ההצגה את גנבה
מנשה ציפי צילומים: לבנה.


