
 משובח ממור מגפיים של דוגמאות שפע בגרמניה וארוכה. רגל. ו
 אינם כבר הפלטפורמה מגפי ושונים. רבים בסיגנונות עור גף
 ו־ נמוכה מולנה בעלי מגפיים תפטו מקומם ואת באופנה בי־ גל

יפה־להפליא. הוא אבל יקר, אולי הגרמני החורף דק. עקב דקה ל

דיזנגור אוננת
 סוגי שלושה על מורכבים המגפיים דיזנגוף. רחוב של

בגובה במגפי־פלטפורמה אמיר שלומית מימין עקבים.

 במגפי־פלט־ יורמן אווה באמצע רך. עור עשויים בינוני,
 ומשמאל ל״י, 450 שמחירם עור עשויים נמוכים, פורמה

 דמוי־עור. מחומר נמוכי־עקב, במגפיים ברנס ג׳ודי
בלבד. ל״י 175 מחירם הארץ, מתוצרת באבזם מקושטים

ל־׳י 200־1 7)
.200ב־ בנווה־שאנן הנמכר מגף ומשמאל, ל״י,

 של וגדול מיבחר בצידם, נוח. לא מאד
שעב השנה מן כאלה וגם נמוכים, מגפיים

הולך. הכל לה. שקדמה ומזו רה
 כ״טובה״ הנחשבת מאוד, קטנה בחנות
 הגבוהים הפלטפורמה מגפי את מציעים
 שניות תוך ל״י. 450 ראשוני: במחיר
 כימעט, אוטומטית המחיר, מורד ספורות

.200—250ב־ לגמור ואפשר ,350ל־
 מגפיים, אותם מוצעים הסמוכה בחנות

 ויש בילבד. לירות 200 של התחלתי במחיר
.150ב־ העיסקה את לסיים שניתן לשער

 זמן אין משם, הרחק לא אחרת, בחנות
 ומייד ראשון, מחיר לירוא 175 לדיבורים.

ה מוצאת שבסיומה הנחות, סידרת באה
אמיתית. ״מציאה״ קונה

 מציאה זז אין אולי רחוק, שלטווח אלא
 בין ובעיבוד, בטיב ההבדל גדולה. כל־כך
 נווה־שאנן, של אלה לבין דיזנגון* מגפי
 מגפי הראשון: ההבדל לעין. מייד! בולט

 ד,כ־ מגפי ואילו מיובאים, רובם דיזנגוף
 הושקע כי וניכר היטב, מעובדים חול־לבן

לתוצרת־החוץ, להידמות מאמץ בהם
 קצר סקר כאן. שמדבר הוא — הכסף

 העלה הרחובות בשני החנויות בעלי בין
 דיזנגוף ברחוב הקונות תנועת כי מייד,
 (!), אחוזים 80ב־ הפיחות, לאחר ירדה,
בילבד. אחוזים 40ב־ בנווה-שאנן ואילו

 נותר לא נקרעו, הישנים שמגפיה ולמי
 הידוע: המהיר, החשבון את לעשות אלא

שיח ומשובחים יקרים מגפיים לקנות או
 ב־ לנווה-שאנן, לרדת או — מעמד זיקו

יותר. טוב יהיה הבאה שבשנה תיקווה
די 350

לנעול תוכלנה דקות

 דיזנגוף, ברחוב הנמכרים אלה, נמוכים מגפיים של מחירם וא
 רגליים בעלות למכנסיים. בעיקר ומיועדים משובח מעור ופורים

פרווה ביטנת בעלי זום המגפיים שאנל. באורך שימלה עם תם
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