
 לובשים הם ומה 1 ״צוגית נצווה להתלבש חבוי־הננסת צריכים האם
־־ ציונים מחלק והוא הח״נים, במיזנון סקיוה עוו ,,הזה ״העולם באמת?-

נכנסו! שנונונ-שפש
 עושה הזאת הלאומית אחדות ^

 לא לחברי־הכנסת. משהו כנראה \ 1
אחידות־מל־ גם אלא אחירות־רעים, רק

 ח״כי״ באופנה, בן בריעות, וכמו בושים.
בבינוניות־משהו. מצטיינים נו

 — בנקל להבדיל היה אפשר פעם
וג׳קט פתוח צווארון בעלי מפא״יניקים

המ במיטב לבושים חרותניקים אתא,
 היום .20ה״ שנות של ורשה של סורת

הש לאותן יוצאים כולם שונה. כבר זה
 — החנויות באותן קונים ליחויות,

 ספר אנד מוקס בניו־יורק, אלכסנדרס
 הם אז מרשה, האש״ל ואם בלונדון. סר

 ושאר בפאריס לאפייט לנאלר׳ נכנסים
 כתוצאה הממלכתיות. הנסיעות יעדי
 ודדי ביילינים רוני של חבורה יש מכן

אולמרטים.
 ניתן זאת שבכל טוענים חדי״עין

מרזי־הלבוש. משהו ללמוד
 נוטים אומרים, יש השמאל, אנשי

 ולקמירי־הרו־ נעלי־ספורט, לסוודרים,
 — עגולים מישקפיים יש ביניהם אי

 מג׳ון ששאלו עכשיו, שלום סטייל
לנון.

 יש עורכי־הדין, ריבוי בעל בימין,
ולעניבות. כהות לחליפות קלה נסיה

 על שומרות הדתי הימין סיעות רק
 פרוש, מנחם מימים־ימימה. מסורת
ה־ מאז בלבושו דבר שינה לא למשל,

 תקו- אי־אלה ובמשך שלו, בר־מיצווה
 חליפתו את מחליף הוא פות־כהונה

 רק אחרת) שחורה (לחליפה השחורה
לשבת.

 חורפי, ירושלמי ביום־שני אולם,
 מקום־המיפגש הכנסת, במיזנון מתגלה

 מיזוג- ,והשדים הרוחות הסיעות, לכל
מוחלט. כמעט הנראה חליפות

אידיאו לפי לא התחלקו הח״כים
 קבוצות־אופנה ארבע לפי אלא לוגיה,

על־סיעתיות.

 ואשונה: קבוצה
תגנדרים מ

 שהגיב־ לציין יש מתגנדרים. ך*
 אינו הישראלי הפרלמנטרי דוד 1 1

 בראש ח״כינו את למקם בכדי מספיק
האלגנ להתלבש. המיטיבים רשימת

 כמו נראים עדיין — שביניהם טיים
 הם אצלנו אבל בניו־יורק. פקידי־בנק

לאלופי־האופנה. נחשבים
 מרידוד דן מופיעים זאת בקבוצה

 שניהם מהליכוד. אולמרט ואהוד
 לבנה. ובחולצה אפורות בחליפות

 ואול־ אדומה־כתומה בעניבה מרידור
בירוקה. מרט

 עמוד, שאול חדש, חבר״כנסת
 שחור־ משובצת בחליפת־צמר הופיע

 התאים לחליפה בלונדון. שקנה לבן
 הצבעים, באותם חולצת־פסים״דקים

 לדבריו, קטן. הדפס בעלת ועניבה
האנ כל את שהתאימה היא אשתו
 הוא בגדיו את אם לשאלתי סמבל.
 שבדרדכלל הצהיר בחרל, תמיד רוכש

כחול״לבן. תוצרת מעדיף הוא
 על־ידי זו בקבוצה מייוצג המערך
 אפורה בחליפה שיטרית, שימעון

המור לאדם כיאה חלקים, שלושה של
 היה לבושו בבתי־מישפט. בהופעות גל

 מתייחס שהוא ונראה הכי־פרלמנטרי,
 בקבוצה האחרים ברצינות. עבודתו אל
 ואין הראשונים, של חיקויים נראו זו

של חריש, מיכח מלבד לפרט, טעם
30 לפני שנרכשה אפורה חליפה בש

מרידוד ח
בזיריורק בנק פקיד׳ כמז

חריש מיכה
שנה 30 לפני
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צוקח דדי שריד(עם יוסי
מדים כסו

הננחינת לפי

 במכפלת רחבים כשהמיכנסיים שנה,
באורכם. וקצרים

 שניה: !!נוצת
□פורט־אלגנט

 גם. הספורט־אלגנט קבוצת ודי ■ך
 רוח את להעביר שהצליח מי יש פה י

שפחות. ומי העניין,
 ג׳קט־הטוויד זו: לקבוצה המשותף

שחור־לבן. של בצבעים
 הג׳קט הפך ניסים משה אצל
 הבגדים לתעשיית האופנתי(תן סימלו

להרוויח!). קצת
 לעיין צריך בר־־זוהר מיכאל

 שה־ יגלה ואז בחוברות־האופנה, מעט
הדוקים. כל־כך לא כבר מיכנסיים

 זאת. לקבוצה הוא גם שייך כחן רן
 עיניי את משך יותר קפדני מבט אולם

 נועל שהח״כ הסתבר ושם רגליו, אל
 יותר המתאימות לבנות, נעלי־ספורט

הפרלמנ לזירה מאשר למיגרש־הטניס
טרית.

 נראו, אלה חברי־כנסת שלושה
כאו אז כפרלמנטרים לא אם לפחות,
לק השייכים אחרים היו אבל פנתיים.

 את שזיעזעו הספורט־אלגנט, בוצת
הרגישות. עיניי

צכן יאיר
למסדי□ ראווה

 אותו בעל צור, יעקב ביניהם
כש שחורים, ומיכנסיים ג׳קט״טוויד

שעיר! חזה מגלה הפתוחה חולצתו
אפו בחליפה החביב גדות גידעון

 כאילו שנראתה תואמת, ובחולצה רה
 נשימה יקח אם להתפרק עומדת היא

רכי — בנידון לעשות מה יש עמוקה.
או גדולה, יותר במידה מילתחה שת


