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חוגגים אופנאי־הצמדת

 עזל זנע\*ם
זמרה

בתל־אביב, לאביזרים חנות בעל ליאור, אליולקוחות גננת
 בנו את לקח הוא שנה. החצי בן בבנו אוחז

נרגש. שהיה הילד את להרגיע וניסה בחנות, שהיה 'חדר־הילדים,
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נתן. אייבי של הבחירות סיכת את לענוד הקפידה תמי ליאור.

 היא קלאסה. של אוסנאית יא ך*
 רוצה לא ״אני עצמה: על מעידה 1 1

 רוצה אלא האופנה, בשטח לחדש
 שיחניפו בבגדים הנשים את להלביש

 והבגד רומנטיות, תיראנה שהן להן,
 חוזר בשימוש אצלן יהיה תלבשנה שהן

שנים." להרבה
 את יובל תמרה חנכה השבוע

 היא תמרה ביפו. שלה בית־האופנה
 יפו. של האמנים בשכונת מהוותיקות

 ג׳ונם, טיס בשם לאנגלי נשואה היא
 בגדים מעצב לא לא, מעצב. הוא שגם
 את ציפה והוא רהיטים, מעצב אלא

בעץ. תמרה' של בית־האופנה
 הם עליה שגם קטנה, ילדה יש לזוג
חשבו.

 חדר־ בבית־האופנה תיכנן טים
 יושבות שעליה מיטה שם יש ילדים.
בבגדים. תמרה הלבישה שאותן בובות,

 תמרה. של האחריות נגמרת לא בזה
 נשים, למען רק בגדים תתכנן לא היא
.ילדות למען גם אלא

 בשיטה בגדים מתכננת יובל
 אליה שבאה האשה את מיוחדת.

 ״מהן תמרה: שואלת לבית־האופנה
 מתכננת אחר־כן־ ורק שלו?" הפנטזיות

בגדיה. את לה
 ביפו מתחיל לא תמרה של הסיפור

 שלוש לפני יפו־תל־אביב. ובנשות
 תמרה שימשה שהתחתנה, לפני שנים,
 דיגמי־ לתעשית אופנה יועצת

 נקראה היא גווטאמלה. של הפולקלור
דגמים. לעצב דיין, רות על־ידי לשם

 הזמרות את מלבישה תמרה היום
 אילנה אילנית, ארזי, ירדנה

גלרון. ונורית רובינא
 מתכוונת ביפו שלה האופנה בבית

וכלות. ילדות נשים, להלביש תמרה

ה ח מ שי ל ו א ר ש בי שו! מר ש
ספר בישראל נחתו שבוע ף
 ששון, וידאל אמיתי, צמרת ן

 ארפוד ג׳נט ,28ה־ בת וברתו
 הישר לארץ הגיעו השניים יורים.

 הספיקו כבר שם אנג׳לס, לוס־
נוסעים ״אנחנו למכריהם: זודיע

להתחתן." כדי לישראל,
 הסתבר בישראל אחד יום אחרי
 שכן, להתחתן, יכולים אינם כי לשניים

 מגויירת אינה ג־נט ישראל דיני לפי
 מעם־ישראל נמנעה כך כהלכה.

הנאה ג׳נט את לראות האפשרות

 הוחזרה השימלה בשימלת־כלולות.
למיזוודה.
 גם הביקור מטרת החתונה מלבד

 לעם־ כמינהגו, תורם, שוידאל תרומה
ישראל,
על שהיתה ארוחת־הערב לפני
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נוסף בתל־אביב. מיספרה פתח זלצר ששון. ידאל
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 גם הוא ישראל, נשות של שיערן את יעצב שהוא לכן
 בתצוגת בישראל, ששון וידאל חברת את מייצג

מלונדון. ספרים של יצירות גם שתכלול תיספורות

| | ן7ך ך לי הידועה הספרית ך
 אבישר, בביוף זה 11 1111 !

 לארץ חזרה בפאריס, ששהתה
בתל״אביב. מיספרה ופתחה

 בני־הזוג נסעו הצימחוני, האוכל טהרת
 למוסדות וייצמן, ראומה עם יחד
 וידאל היה שלמענם חרשים, ילדים של

הכסף. את לתרום אמור הנדבן
 ששון של הראשון ביקורו זה אין
 שנה, 36 לפני כאן היה הוא בארץ.

 לו הלך שלא ואחרי לפלמ״ח, התגייס
 הולדתו, עיר ללונדון חזר בארץ, כל־כר
 הבינלאומי המוניטין את ספר. והפך
 המיוחד סיגנונו בשל ששון קנה

חדים. בקוים שהצטיין בתיספורות
 וידאל השם הפך השנים במרוצת

 בלונדון, סניפים לו יש מושג. ששון
 וידאל, אבל ובפאריס. בארצות־הברית

 12 לפני כבר במיספריים לאחוז חדל
 שהוא עצות, נותן הוא והיום שנה.

 בנושאי נשים, בירחוני אותן מפרסם
 בשיער טיפול קוסמטיקה, דיאטות,

 המומלצים המוצרים כל על ועוד.
ששון. וידאל של שמו מותבע במדוריו

 היא אותר וגם רהיטים, יעשה בעלה, טים,
 שם תלויינ יהיו לכך בנוסף תמכור.

 ייאור. עומר של בעיצובה תכשיטים
ביפו. גרה היא שגם תכשיטאית

שה רוצה ״אני
 כל הזה מקום

 אומרת שינוי,' בתהליכי יהיה הזמן
 יפים, דברים שיוצר מי ״וכל תמרה,

 רכשה תמרה לכאן.' אותם להביא יוכל
 ביחד אותו ושיפצה העתיקה ביפו בית
במיקצועו. נגר שהוא סים, בעלה, עם

 תצוגת היא, בארץ לביקורו נוספת סיבה
 בתל־ החודש בסוף שתיערך התיספורות

 התיספורות אמן מארגן התצוגה את אביב.
 מלוס״אנג׳לס, מכבר לא שחזר הישראלי,

 שבוע במשך שהה סמי זלצר. סמי
 מוידאלי מיקצועיות הנחיות וקיבל בלונדון

ששון.
 האורחים, כל את וידאל שבירך אחרי

במלון החגיגית לארוחת־הערב שבאו

נט ג החתונה. את דחה והזוג ג׳נט, של

1


