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 רגילים ירושלים ושבי ן*
ראשי של ממלכתיים #/בביקורים 1

 ובאירועים בטקסים אחרות, מדינות *
בארוחות־ערב לא אך פוליטיים,

 כעמי־ במסיבות־קוקטייל, או זוהרות *
 הלילה חיי על התל־אביביים. תיהם

 קוראים הם והזוהרים הסוערים
בעיתונים.

סינמטק, וגם להם, יש תיאטרון
 לא וטובות ערביות מיסעדות אפילו
 יש שומשום עם ובייגל להם, חסרות
 פתיחת שבוע כל להם אין אבל, בשפע.

 חדש, מועדון או חדשה מיסעדה
 חברתיים ואירועים בשפע מסיבות
 מדי ״יורדים' הירושלמיים נוצצים.

 ״התל־ של למסיבות לתל־אביב פעם י
אביבים־האלה',

 לטיפול כסף איסוף לשם
 אל אגודת אנשי החליטו בנרקומנים

 מסיבת לעשות הירושלמים סם
 השבוע ואכן, תל־אביב. בנוסח התרמה

 ועוגה קפה מסיבת הבירה בעיר נערכה י
 נשים אליה הוזמנו שרתון, במלון כזאת

 המכובדות מן להבדיל אשר מכובדות,
 בתלבושות הופיעו התל״אביביות

למדי. פשוטות
 התיישבו המלון, לאולם נכנסו הן

 מונחות היו שעליהם לשולחנות מסביב
 יד על וריכלו. ישבו פשוטות, עוגיות
 המיקצועות נשות רוכזו אחד שולחן

 ברוריה וביניהן החופשיים
 שמואל של אשתו — סרסבורגר
 במילואים, אלוף־מישנה פרסבורגר,

 ושותף בירושלים חירות סניף מראשי
 איש של ואשתו — קבלניות בחברות

יוספה. יבץ, חיים הטלוויזיה
 מירי את כלל המישפטניות שולחן

 רשות־ את סגל. ונחמה חושן
 ביאה התיזמורת כנרית ייצגה השידור
שרון.

 החלה והעוגות הקפה אחרי
 בהתנדבות שאורגנה תצוגת־אופנה

ועל שרתוו. מלון חנות על־ידי

 עם יחד ישגה סגל גחמה עורכת־הדיו רן
 היא המטופחת נחמה עורכות־הדין. 1״

בהירים. בצבעים עור דמוי בבגד ״אה—

ל 0־1 ה ו ן / |  מלון מנהל של בתו היא ,18ה־ בת כהן עירית ר
^# 1 1 1 /1 1 1 1  לאירוע לדגמן התנדבה היא בירושלים. פלזה 1

לצה׳ל הקרוב גיוסה לפני העומדת נערה היא עירית לאל־סם. במיוחד

 כמה בהתנדבות צעדו המסלול
 הדגמים את שהציגו צעירות, דוגמניות

 בדגמים שבלט הצבע הקרוב. לאביב
 השאר בין השחור. דווקא היה אלה

 לא כי אם קצרים, מיכנסיים גם הוצגו
 ירושלים נשות יכולות כיצד ברור

 שתעוף מבלי קצרים במיכנסיים ללכת
החרדים. מאיזור אבן עליהן

 החאן שחקני עלו התצוגה אחרי
 קטעים בהתנדבות, להציג, הירושלמי

אבו. אבא מהצגת נבחרים
 באותו נאסף לא רב כסף

 שישבו לנשים אבל אחר־צהריים,
 רכילות ולספר לשמוע הזדמנות ניתנה
 הבירה בעיר המתרחש על טריה

המקומונים. של לעיתונאיות
 אנשי שהשקיעו המאמצים אף על

 המטרה חשיבות אף ועל סם אל
 כי נראה הנשים, הוזמנו שלשמה
 יותר המוזמנות את עניינה הרכילות

 כיסיהן אל שפנה בסמים המאבק מאשר
הפרטיים.

 ברנע, תמרה למטה: בדוגמנות. לעסוק מעדיפה היא החופשי ובזמנה
 באותו נאסף לא רב כסף אל־סם. באגודת בירושלים הפעילה

רכילות. ולספר לשמוע הזדמנות ניתנה שישבו לנשים אבל אחר־הצהריים,

סמים

קפה

מנשה ציפי


