
 שחורה וחולצה רשת בגרבי ^1*1111
| | | | | מעלו את המבליטה הדוקה, |
 צמרת, ספרית שהיא שרית, מדגימה תיה,

בקצותיהם. רקומים מפוספסים, ״שורט׳ס״

^1\ ן1| ן ס״ גליק ליאורה ך שורס׳  ב״
/ | | | \ | הס כולם ״בהתחלה סרוגים. |

 מ־ כשאשתחרר פחות. אחר־כך עלי. תכלו
ס׳ ללכת אמשיך צה״ל, שורט' הלאה.״ גס ב,

בין רוזנה ב הרחוב באמצע בהקיץ חולמת טו
! | | | | ס״ ורודה חולצה |  ג׳־נס דמויי אפורים ו״שורט׳

ת טס קצוצים, מלצ לשעבר רוזנה, סמליים. וכיסים מלפנים חנו
ס״, רית שואיה מאז עובדת ב״מנדי ק ני טי לבעלה. השייך בבו

 בזוג ביותר אלגנטית לאמנות, גלריה בעלת קינן,צפירה
שפים ירקרקים, מיני־״שורטס״ למו ירכיים זוג החו

מדגי — תואמת צוואר ומטפחת מבריקים, גבוהים מגפיים פת,
החדשה. האופנה לנו שמאפשרת והקלילות התנופה חופש את מה

אל!
 י חולצה

ת חתיכו

ת 77 ס  גנג
703יכ1תי

 כל :וחד־משמעית פשוטה תשובה
 ה־ לתוכו. להידחק מצליחה שרק מי
 שורט׳ס המכונים מכנסי־מיני — מיניכנס
 ביותר הלוהט הלהיט הם — זר עם בלשון

 ישבנה ועל בארץ, האופנה במרכזי כיום
ו סביר רגליים זוג בעלת צעירה כל של

כ רגליים זוג בלי אפילו ולפעמים מעלה.
 על לשמור עדיין המנסות נשים אותן זה.

ב ברחובות לשוטט ולא דעתן, שפיות
- גן־הילדים לבנות המתאימות מכנסיים - 

 מתחת — השאר כל מבוטל. במיעוט נותרו
 ה־ לתוך התברגו — בלעדיו או למאקסי
 אין ? בעצם למה לדרך. ויצאו מיניכנס,

 :לכך תשובה גם לה שאין אחת
״ב :חטובה שחרחורת גליק, ליאורה

 כך אחר אבל עלי. הסתכלו כולם תחילה
 קצי במיכנסים בחורות ויותר יותר הופיעו

 אני בשורט׳ס. הלכתי לא לעבודה רים,
 אחרי אם. לצה״ל. להתגייס ועומדת פקידה

 עוד יהיו הקצרים המכנסיים שאשתחרר,
 לעבודה•״ בהם אלך בהחלט באופנה,
 השמחה עלתה חתיכה בנו, מרי ספרית

הרא־ הייתי אני המיני ״עם : חידוש גכל

 התנגד שלי ״החבר
 שורנדס שאלבש בהתחלה

נכנע״ כר אחר

 עם אז — לרחוב לצאת שהעיזה שונה
 אני בהחלט בעבודה ? לא קצרים מיכנסיים

 שחוש מה כל אצלנו אותם. ללבוש יכולה
יפה.״ זה

 ובעלת גיזרה דקיקת ,20 נחום, בתיה
ה בזמן אז ספרית, ״אני :אדמדם שיער

אבל לבן• חלוק ללבוש צריכה אני עבודה

>
ך ל1ז1|  באוברול (מימין) נחום בתיה |

1.1! | שורטס״: | ר ״ ב תי ״נ לעצ קני
ס״ של שלמה סידרה מי  הסוגים בכל ״שורט׳

ס׳.״ רק לובשת אני לעבודה. מחוץ שורט׳ ,

 ול דויד ממספרת (מימין) ליזהודיס׳ ליזה
ם : באמת יפות  שחורים בגרביי

תר סקסי הוא ה החגורה. על לדבר שלא — ביו  בתמונ
ם• נכנסה ריקי זו. סחורה המוכרת שורט׳ תנ הולד מרגע ל״
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