 1¥11111״תפרתי את החולצה בארנע שעות",
סיפרה חגית קליין ) ,(32העובדת
במיפעל ארגמן .היא לבשה חצאית פליסה שחורה.
שים שלהם ,אלא כמה פעמים בשנה,
כשהם צריכים להופיע עם אשה על
הזרוע .אבל השנה היא ,כידוע ,בת 12
חודשים ו־ 365ימים ,שבהם אין
לנשות־הפוליטיקאים במה להתעסק.
חיפשו הנשים עיסוקים מכובדים ,ו
מצאו אגודות וולונטאריות שבהן יוכלו
לתרום משהו ולקבל כבוד.
גולת־הבותרת .כך נוצר מצב ש
בראש אגודת ארץ־ישראל היפה עו
מדת אשת נשיא״המדינה ,הגברת אורה
הרצוג .בראש האגודה למילחמה
בסרטן עומדת אשתו של ח״ב אבא
אבן ,סוזי אבן ,שהיא גם אחותה של
אורה הרצוג .בראש מיח״א עומרת
ראומה וייצמן .בראש האגודה למען
הזקן עומדת הגברת שולמית שמיר.
; נשיאת אגודת ה או טיס טים בישר
אל היא לאה דבין .אגודת ניצן
מתקשטת בנשיאה היפה נלה יעקובי.
בראש ויצו עומדת אשתו של שר־
המישפטים ,הגברת מיכל מודעי .וכך

 ^ 1\ 1ך 1ךל 1\ 1ך 1היא שימלת־התחרה של רוחמה
\ ו  / 1 /1ן \ 11 1חרמון־צפריר ,מזכירתו לשעבר
של יצחק דבין ,שגם הציגה גוף שלא היה מבייש דוגמנית.

הלאה וכך הלאה.
אני מניחה שבמשך השנה כל
הנשים האלה עושות עבודה חשובה,
אבל אי־אפשר להתכחש לעובדה שגו־
לת־הכותרת של פעילותן היא הנשף
השנתי של כל אחת מהאגודות האלה.
העבודה העיקרית מתחילה כחוד
שיים לפני האירוע עצמו .כל אחת מה
נשים רצה בין בעלי המלונות המפו
ארים בארץ ומנסה לסדר לאגודה שלה
את הנשף המפואר ביותר .אחר־כך
מתחילה מכירת הכרטיסים .שגס היא
מהווה מדד לכוחה ולהצלחתה של
האישיות העומדת בראש האגודה.
בין הנשים העומדות בראש ידוע
שהחזקות מצליחות למכור כרטיסים
במחירים הרבה יותר גבוהים מאשר
חברותיהן .יש כרטיסים ב״ססז ש״ח,
יש ב־ 25ויש אפילו כרטיסים ב־400
שקל ,ששייכים השנה לאגודה של סוזי
אבן.
רווח מהעניין .אבל מלבד הכר

גדעון אובחון ״ ££זג.־?!

בשימלה בסיגגון הצירלסטון בציבעי לבן ושחור.

טיסים והנשף המפואר יש ,כמובן ,הבג
דים .כל הנשים החשובות האלה וחברו
תיהן החשובות קצת־פחות מתחילות
את סיור הזמנת השימלה כבר חודשיים
מראש .כל אופנאי ישראל עומדים
בהיכון ,וכל דגם של שימלה נשמר
בסוד כמוס ,וכמובן המחירים עצמם
נשמרים בסוד גדול גם מהחברות,
שנותנים להן לחשוב שהשימלה עלתה
יותר ,ומהבעלים ,שנותנים להם לחשוב
שהשימלה עלתה פחות.
ואז מגיע הנשף הגדול ,ומאות
המוזמנות החשובות מגיעות לאולם,
בעיקר כדי לבחון זו את שימלתה של
זו ולהשוות פאייטים ומחשופים ופל־
דים ופליסאיים ושרוולי עטלף ,ואורך
מידי .ובכל זאת ,מפני שכל אשה
מוכנה לשלם הרבה כסף כדי לראות
את השימלה של חברתה ,יוצא איכשהו
שגם האוטיסטים וחולי־הסרטן וילדי
ויצו וילדים־חרשים־ומוגבלים מרווי
חים מהעניין.

 7111 *1ך  11ר ך מתכנצת־האופגה לבשה שימלה ב
סיגנון יפאגי בציבעי אדמה ואשת
111 /
היהלומן שולה לוסטיג הבלונדית לבשה שימלת תכלת.

ך  ¥11ך  1ל  11ך ך י רות ,אשתו מזה שבועיים של איל״הספגות יולי
 # ^ 1 11 1 /111עופר )מימין( ,לבשה שימלה אפורה ארוכה,
פרי תיכנונה של תמרה יובל ,שגם תיכננה עבורה את שימלת״החופה.

ח \ 1ך 1ח עידונה ,אשתו היפה של בעל מלון הילטון ,דויד טייק,
 1^ 11\ * 1היתה אחת הנשים האלגנטיות ביותר בנשף־הקיץ שהיה
משופע נשים אלגנטיות :בחליפה לבנה מפאריס ,מודגשת בתיפורים.

כתבה :שולמית י רי ב צילם :ציד; צפדיד

