
מו ■בה נ  בלטו ו
★ נודדת שלא צועניה

לבו שמתלבשים תיכוניסטים

 י פלסטיק, עשוי גשם, נגד כובע תחת שלהן הראשים
 אדום, ירוק, נצבעים הם הנובעים ישראל. תוצרת

 ספרית ונדה, עשתה התיספורת את וצהוב. ורוד
התיכוניסטים. כל מסתפרים שאצלה מרמת־אביב,

בהן!״*״ מיכה
 כן הדוגמנים. נין היחידי הבוגר
בעתיד. מצהל״חשבונות ייראה

הת במינה מיוחדת תצוגת־אופנה
 ליק־ הלילה במועדון השבוע קיימה

 שלושת איזה הצטופפו שבו וויד,
 תיכוניסטים לשם באו איש. אלפים

 היו וגם בעצמם, הדגמים את שהציגו
אותם. לראות שבאו כאלה

 השיער אופנת את הציגו בתחילה
 כאסח. כל־כך לא השנה שהוא הקצר,

 של המיוחדים הבגדים הוצגו כך אחר
 ,30 ועד 15 מגיל לצעירים חנות פליפ,
אורנה. בשם מעצבת לה שיש חנות

 בחנות דרכה את התחילה פליפ
 בעל דיזנגוף. ברחוב קטנה ויטרינה
 לארץ הביא ליאור, אלי המקום,
 שצעירי אחרי מחדל. לבגדים אביזרים

 למקום עברה היא החנות, על עטו העיר
 מרתף יש לחנות מתחת יותר. מרווח

 לצעירים הדגמים את מעצבים שבו
 מיכנסיים ארוכים, מעילים ולנועזים:

הצ הקלאס־ ובסיגנון יפאני, בסגנון
 כמו מפלסטיק ואביזרים חצאיות, מוד,

 הוצג זה כל וסיכות. חגורות עגילים,
 של הצעירים על־ידי בליקוויד השבוע
הכי״חדישה. המוסיקה כשברקע פליפ,

ך ■וך■! ^ ך|1| ו משוחררת חיילת היא ד
/ להיות שרוצה צילום, דוגמנית □

 היא שגם ,18ה־ בת אחותה לידה: מסלול. דוגמנית
שני לצה״ל. להתגייס והעומדת צילום, דוגמנית

ם ש ל אין, ג ב ...א

 של ראשון נר מדליק הקאמרי שחקן |1ך1 11ך11
כובע״ חובש הוא כשלראשו חנונה, ן 1 1/1

 יצלמו שהצלמים מה, משום הסכים, לא הוא קסקט.
ההדלקה את הפסיק הנר, הדלקת בשעת אותו

 לא הוא לצלמו יגמרו שלא שעד והסביר החגיגית
 השירה על ניצח גם הוא אחר־כך הנרות. את ידליק

 מסתכלת אבן סוזי למטה: שירי״חנוכה. של בצינור
ראשו. את בה קישט שבעלה הניפה על כלא״מאמינה

 וגם היה, לא הרצוג חיים הנשיא
 אך נעדרה. אליזבת בריטניה מלכת

לכ קם בישראל הבריטי חבר־העמים
לבק משקה כוסות והרים השניים בוד
הערב. מנחה שת

 יום־ההולדת לרגל ההרחש זה כל
הצהרת׳בלפור. של 67ה־

 ב־ הישנה את־־ההצהרה חגגו השבוע
 בתל-אביב,.בארוחת־ערב, בית־אסיה

 משום־מה, ששמו, כתף־עגל, שכללה
 בעיק־ אם מעניין בלפור״. עגל ״כתף

 אמריקה בית גם ילך אסיה בית בות
למ בישראל איראן יוצאי את ויארח
 הצה־ של ההולדת יום לרגל סיבה

רת־כורש.
 היחידה החגיגה זו היתד, לא

 בנר אסיה. בבית השבוע שנערכה
 הצהרת את שם חגגו חנוכה של ראשון
 חגגו חנוכה של שלישי בנר אף בלפור.

 הסינית, המסעדה של פתיחתה את
 שכל העובדה ואת למהדרין, כשרה

 פתוחות יהיו הבניין של המיסעדות
בערבים. גם מעתה

 של בארוחה הקינוחים היו ומה
וסופגניות. בציבור שירה בלפור?

באסיה אנגליה
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ס הרים הוא הערב.  משירי שר וגם בריטניה, ומלכת ישראל נשיא לכבוד נו
ונאם. שלו, מיתרי־הקול את שוב הפעיל הארוחה אחרי חנוכה.
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