חוו המחנות הגיע-
שפעפוסיסיוודעל
המלכה וסגניוו׳יה
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קבלות־הפנים וההופעות חלף ,ועתה הגיעה
השעה לדאוג גם למלתחתה של המלכה.
מבחינה אחת היתד ,ויוי בת מזל .אמה
וסבתה מנהלות ,זה מספר שנים ,בית־מלאכה
גדול ליצור בובות־נוי .בבית־מלאכה זה
הם מכינות את שמלות הפאר המיניאטוריות
עבור בובותיהן .לא היתד ,זו משימה קשה
ביותר להכין שמלות עבור בובה גדולה
יותר .מיד אחרי בחירתה של ויוי ,התישבו
האם והסבתו־״ הכינו לה מלאי של שמלות.
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לה ציוד צלילה תת־מינזית ותלבושת־ספורט ,כיאה לנזלכת־מים המיצגת את רוח הספורט.
הגדול של בית־המסחר ,המתמחה בעיקר
באספקת מוצרי הלבשה לבנות הנעורים.
לנעליים דאג בית־ד,חרושת הידוע מרה,
שנעלי־ד,אופנה החדישות שלו לנשים נמ
כרות בבתי־המסחר המובחרים לנעליים .מ
תוך תערוכת הדגמים החדישים לחורף
64־ , 1963יכלו המלכה וסגניותיה לבחור
נעלי לכה צבעוניות ונעלי טוויסט ,שהן ה
שולטות כיום באופנת הנעליים.
בחנות הספורט של יוסל׳ה מרימוביץ,
בפסג׳ שבקרן הרחובות דיזנגוף־פרישמן,
נאלץ יוסלה לנעול את דלתות החנות ,כדי
למנוע בעד המתקהלים לחדור פנימה .הוא
עצמו כה התרשם מיופיה של ויוי ,עד
ששכח לרגע את מטרת בואה ,הפך לשדכן
והציע לה היכרויות עם ידידיו .ויוי יצאה
משם עם ציוד תת־מימי ובגדי־ספורט ש
ניתנו לה כשי.
נציגי חברת השעונים■ השוייצרית ויילר
בישראל ,העניקו למלכה ,מיד בתום בחירתה
שעון־זהב מהודר מתוצרת ויילר .הם לא
הסתפקו בכך .נציג החברה ,מר קאשי ,ערך
למלכד ,סיור בשרשרת החנויות שלו ,כשבכל
חנות זוכה המלכה לשי נוסף .יחד עם
מערכת התכשיטים המהודרת ,שהוענקה לד,
על־ידי חנות התכשיטים האקסקלוסיבית טופז
ברחוב דיזנגוף ,הצטרפו המתנות למערכת
תכשיטים מהודרת במלתחתה של המלכה,
לקראת מסעה המלכותי בחו׳׳ל.

ו |י ן  1 1 1 *1ה עשויה ג׳רסי בשלושת חל
! י  11 .4 /קים בצבעי תכלת ולבן ,הו
ענקה למלכת־המים על־ידי בית־החרושת ה
ראשון מסוגו בארץ למוצרי סריגה — אלד.
האצילות מחייכת ,המלכות
מחייבת על אחת כמה וכמה .מרגע בו
נבחרה ויויאן דל־ביאנקו למלכת־המים , 1963
היה עליה להקפיד על הופעה הולמת בהתאם
למעמדה המלכותי .תור המסיבות ,הנשפים,
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בסופר־כל ,הדיסקונם־האוז לפי השיסה ה
אמריקאית ,חליפות־יס מידי אחד המנהליס.

]עדיים

מבחר דגמי החורף החדישים לשנת 4־ 1963של בית־החרושת המפורסם
לנעלי־נשים מרה ,שסוצריו נמכרים בכל בתי ׳המסחר המובחרים לנעליים,
הוצג למלכת־המיס ,שיכלח לבחור בו לפי טעמה .גם סגניותיה של המלכה זכו בשי דומה.

כדי להשלים את השאר במלתחתה של
המלכה ,חברו יחד מבחר בתי־העסק של
תל־אביב ,שכל אחד מהם צועד בראש הענף
שלו .כל אחד מהם העניק למלכה שפע
של מתנות.
מסע המתנות של ויוי החל בבית־החרושת
לסריגי־אופנה אלד ,המייצר את מיטב דגמי
ד,סריגים לשוק המקומי ולייצוא .מר בלוף,
מנהל המפעל ,הקביל את פניה של מלכת־
המים בבית־ד,חרושת ,ערך עמה סיור מקיף
במחלקותיו ,שם יכלה ויוי לעקוב מקרוב
אחרי תהליכי היצור של סריגי הג׳רסי ,ש
שמם הולך לפניהם .בבחירה עצמה ,מתוך
שפע הדגמים החדישים שטרם יצאו לשוק,
עזרה לה הדוגמנית שמעונה שוורץ ,וכך
יצאה ויוי מצוידת בבגדי הג׳רסי בגיזרה
ובצבע ההולמים אותה.
בבית־המסחר הענקי למוצרי הלבשה ,ה־
סופרנל ,שבקרן הרחובות המלך ג׳ורג׳ ואלד
בי — שהוא בית־מסחר ראשון מסוגו
בישראל המציע את המבחר הססגוני ב
יותר של מוצרי הלבשה — התקבלו ה
מלכה ,סגניותיה ושלוש נסיכות הימים.
כולן זכו במתנות מידי מנהל הסופרכל,
נתן פלג .כל אחת מהן יכלה לבחור לעצמה
חליפת־חוף בצבע הנראה לד״ מתוך ההיצע
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כשבכל חנות מוענק לה תנשים מסוג אחר.
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