צוות מ חוללי ה פל אי□  -של סלון ״סי1רס״
הצוות כולל א ת מעצב השיער ל חובר ת
באווירה שקטה ;ונעימה ,ללא
ברק חיצוני ישבתי -במספרה
היוניסקם של סלוז ״סיזרס״
;ושוחחתי עם משה ,פעל הסלון,
בחוד צעיר ,יבאה ואדיב שהפ 
תיע אותי בצוות המרשים של
בעלי מקצוע מעולים חטאיי־
שים את סלון ״סיזרם״ ,ושוב,
סלון ללא ברק חיצוני חמצ־
טנע לו כמעט ,בבתובת אל־
מוןנית שבכיכר מפריק .12
אמרתי בעלי מקצוע מעולים ?
ואכן ,פגשתי 1במקום בחור
אנגלי בשם ץזז €1111£ ! 6כבן
 . 25ג׳רי שניהל שנים מיספר
את סלון ויואל ששון שבלוג־
לספרות
הוא מורה
דיו,
ומומחה בעיצוב תספורות לפי
המראה ואישיות הלקוח .תואר
נוסף ? ,ובבן7 ,־1־ 161מעצב ה 
שיער של החוברת הידועה

1€ו 08ע.

דמות ■אחרת כצוות של ״סי־
זרם״ היעה שולח, ,שהיא בע 
לת רמה גבוהה ביותר בכל ה 

תחומים הקשורים בתסרוקות
ובתספורות .במשך שנות ניס 
יונה הרבות בענף זה ,רכשה
■שולה את כל הטכניקות ,אם
-הקשות ■והמסובכות ביותר נ־

ג׳רי קייט ובובי
עיצוב -השיער והיא אבן מחו 
ללת פלאים גם ב״בלתי אפ 
שרי״ ,עד אשר הוא ״נופל״
לידיה .ואכן ,שולה הינד ,מר 
כיב נוסף ורציני כצוות ״סי־
זרם״ אשד לזכותה יאמר שלא
קיים סוג שיער בעולם שלא

אצל ,.קלח״ ־ יש סי ע 1ן
|

בחור נפלא ונעים הליכות
הכרתי בבעליו של ״קלוו״,
החסות לרהיטים יוצאת הדופן
שברח׳ הרצל  ,70כיאה לאדם
בעל חוש אסטטי מפותח ,ידע
שלמה קלוו למזג אקסקלוסיב
במחיר נוח .והמדובר בבל 
עדיות שקיבל שלמה על הדג 
מים הנפלאים של ריהוט סלו

ני וריהוט בכלל ,מהחברות
הגדולות ביותר בארץ ,אשד
את דגומיהם ניתן להשיג במ 
קומות יוקרתיים ביותר בת״א
רבתי ׳וכעת אף ברהיטי ״קלוו״,
אולם אצל ״קלוו״ -ניתן להשי 
גם ,במחירים נוחים הרבה יותר
מאשר בכל חנות אחרת לרהי 
טים אלו.

ריהוט סלוני מעודן — אצל ״קקוו״

פינת
הטפנוים
האחים יצחק ורפאל הילל,
המתמחים כמוצרי דקורציה
אקסקלוסיכיים ובעליה של
חנות פינת ■הטפטים עברו ב 
ימים אלה ממס׳  2למס׳  4ברח׳
נחלת בנימיו בתליאביב.
לבל אותם לקוחות שהגיעו עד
מס׳  2ולא מצאו את הזעות,
המשיכו הלא־ ,׳ועיברו עוד כ־ 20מ׳ ,שם תמצאו את מבו 
קשכם במיספר  .4בפינת ה 
טפטים ,ממשיכים האחים הילל
במכירת טפטים במיגווו עצום
כמו ,דקורן ,ליילנד -וקראון.
לידיעתכם ,בפינת הטפט של
האחים -הילל מחירי הטפטים
הם הזולים ביותר ש׳ניתן לה 
שיג כיום בארץ.
ושוב אציין את כתובתם החד 
שה- ,נחלת בנימין —  .4להת 
ראות.

1

ומעצבת ה ת ס פו רו ת מ ה מו ד רניו ת באירופה

תצליח להתגבר עליו ולתת לו
צורה יפה ,מודרנית חיה ומר 
שימה.
מרכיב נוסף למחוללי הפל 
אים ,הינה — כוכי — מורה
לספרות מלונדון ,ובין מעצ 
בות התספורות מהמודרניות
ביותר באירופה כולה .כוכי
הנאה ,מתמחה -בעיצוב גיאו 
מטרי תופשי של השיער ומק 
נה לו תתושה של חופשיות
וקלילות -ושוב -בהתאמה לפנים
ואופי השיער, .ועוד ן 801116
ככל שאר צוות ״סיזרס״ חשה
את ;עיצוב התספורת באופן
■אומנותי ולאו דווקא מקצועי,
יישר כוחה.
אילנה ,אילנה היא המשלימה
את צוות מחוללי -הפלאים ב 
שליטתה המוחלטת בנושא צב 
עים ,פסים ,בהחלקות ופרמנג-
טים )סילסולים( שאין דוגמתם
בתל־אביב .בעובדות אלו נו 
סחתי ,יבמה שחוללה בהיותי
-במקום בשערה של החיילת

רוט מירי ש-נקנסה ל״סיזרם״
בשיער מסולסל מאד ,לא מסו 
דר ויצאה ,״חלקה״ להפליא,
ממש נהדר ,לאחר טיפולה ה 
מסור של אילנה.

אילנה ושולה
ועוד ,בערב בחירת מלכת היין
שנערך במוצ״ש האחרון ,ערך
סלון ״סיזרס״ תצוגה משלו,
והפגין את פלאיו על ראשיהן
של שתי דוגמניות ,זאת בנוסף
לטיפול המסור שקיבלו מוע 

זאב־
באמבטיה

לכל הספקנים כן...
 15קיו .פחות

יום אחד הגעתי הביתה תש
ומת להתקלח.
נכנסתי למקלחת ,ופתאום קו 
ראת לעבדי אחותי :
״בגי היזהרי זאב פאמכטיה״.
לא ידעתי אם לצתיוק או לב 
כות .אינני פחדן ,אך זאב
באמבטיה ...מסתבר ,ש״זאב״
הוא שמד ,של הברד ,לחידוש
אמבטיות וציפויין■ .אשר הצי 
פוי להן נעשה ע״י תשלובת
חומרים מיוחדים המיובאים
מהו״ל ,הציפוי מתבצע בפרק
זמן קצר מאוד ■ובאחדיזת
מלאה .נו! ,ומי מבצע זאת ,הרי
הוא ״זאב״ ,הנענה בטלפונים:
תל־אביב — ,625110 ,938862
חיפה —  .526622בסיומה של
העבודה כבר לא פחדתי מזא-
בים ,וכעת אני חושב לעצמי,
״הלוואי ועליכם עבודה מיק־
צ-ועית כזו״.

בעקבות הכתבה על מכון ״הוליווד״
 60י ו ם  . . .והופ  15ק״ג פ חו ת!
בעקבות הכתבה במדור שהו 
פיע לפני כחודש ימים על
מכון ״הוליווד״ ואשד בעטיה
קיבלתי תגובות ספקניות רבות.
ביררתי שוב ,האמנם אפשרלהוריד במשקל כפרק זמן של
 60יזם  15ק״ג? ובכן ,בעלי
׳המכון הפגישו אותי עם לקוחות
מיספר ,הנמצאות בטיפולם
והן ;אכן אישרו בפני שירדו
במשקלן וכי ניתן להוריד כ־60
יום כ־ 15ק׳׳ג וזאת בשיטתו
של מכון ״הוליווד״ ע״י טיפול
!אינטנסיבי במכון ,התעמלות
שלאחריה
שוודית מרוכזת,
סאונה גרמנית ומסג׳ מלווה
באלקטרודות ,ודיאטה קלה.
בעלי ■המכון חוזרים ומדגישים

מעט על יסא קטיפה !קורדרוי
בחיפושיו אהד בדי־ריפוד,
אם לריהוט הסלון ,לרהיטי נו 
עד- ,נגדיות ,מדפדיות -או אפילו
מפעל כלשהו .כדאי שאספר
לך מעט ,על יבואן הקטיפות
זהקורדדרוי ,מר אלכסנדרוכיץ
יעקב מרח׳ הרצל ) ,68טל.
.( 820331
בהיכנסך לחנותו ,תבחין מיד
במבחר העצום של בדי ריפוד
וגודלו ,המוצג -בנוחיות מרו 
בה .דיגמי הבדים תלויים להם
)עם אפשרות ״לדפדף״ ביני 
הם( על מנודים צפופים .בדרך
זו חוסך מר אלססנדרוביץ את
הטירהה שבנשיאת גלילי בד
עצומים כדי להציגם .בצורה
כזו הלקוח מתרשם מגודל
הדוגמא ומעיצובה .היבואן
עוזר לכל הנכנס אליו בבחי 
רת הבד .הייעוץ אסטטי ומק 

מדות מלכת היין.
ג׳רי מסכם  :״אני יוצר בשי 
ער תחושה של חופש וקלי 
לות התספורת שאגי עושה
ביכולתה להישאר בחודשיים,
זאת אני משיג -בעזרת חיתוך
נבוז ומקצועי של השיער״.
״השיער זקוק לארבעה _ ש
,־1 + 001111111011, 0011101־6111
ז־ 0111כלומר  :עיצוב נבון,
־צבע ,סידור נבון וס׳ילסולי
שיער נבונים ) 6ע3׳*\( .כאן
בארץ לא מתאמצים מספיק
)הספרים( להגיע לתוצאות
טובות ,כי הם מתייחסים לנו 
שא בצורה מקצועית ,לדעתי
צריכים להתייחם אליו באו 
מנות״.
נו. ,אם אני מאמיז שכזה
ובידיעה שהמחירים בסלון
״סיזדס״ הם עממים מאד
)גבו־ —  35ל״י ,אשד— ,
 100ל״י( .בואו והתרשמו כמו
 ני מהסלון שבכיכר מסריק —
 . 12שונה טובה !ולהתראות.

צועי ,לפי מטרת הרכישה.
לדעתי ,בעלי אמביציה חיי 
בים לפנות למר אלכסנדרוביץ
יעקב ,על שום המבחר העצום
והמגוון של בדיו -ובקיאותו
בנושא .לשאלתי על מקור ה 
בדים ,קיבלתי הסבר מפורט
על ארצות מוצא הקטיפות
המתבאות וטיבן .פירוט ,המו 
כיח על מהימנות והבגד ,רבה
הבדים.
בנושא
ומקצועית
גרמניה ,מייצרת
לדוגמא :
קטיפה שמהימנות טיב ד,מ
שלה גבוהה מאד .בלגיה ,טיב
הקטיפה בינוני ,בד חזק מאד,
סולידי ולא אופנתי במיוחד.
איטליה ,קיצוניות לשני הכי 
וונים ,הבד הפשוט זול מאד,
וד,קטיפה -בדוגמאות ,יקרה ביו
תר עקב עיצובה הפנטסטי .הו 
לנד ,הידועה בהתמחותה ב 
ייצור קטיפת ה״מוהר״ החלקה

מאד .והשמרנית ,משאירה את
הקו השמרני מאז  400שנה.
בביקור שערך לאחרונה כהכ 
רת ״קרומסטון״ שבארה״ב,
־,מייצר את הקורדרוי אותו
הוא מייבא ,בדק יעקב דגמי
בדי־קורדרוי חדשים ואף הז 
מין דגמים חדשים בסיגנון
שטרם נראה בארץ )בדוג 
מאות( ,במבחר ספציפי ואסטטי
מאד .כדאי לצייו שת-ברת
״קרומפטון״ ■היא היחידה ב 
עולם ■הצובעת אח בד־ד ,בתה 
ליך האינדנטרן ,שהוא תה 
ליך כימי מיוחד המחסן את
הבד נגד כתמים וקמטים .מ,
לאחר פירוט כה מייקצועי ומעט
הבנה בנושא הבדים ,ברורה
לך החשיבות שבביקור אצל
אלכסנדרוביץ ו
יעקב
מר
פשוט ,כדאי שתקפוץ להרצל
 68׳ותיווכח במו עיניך !

שבמידה ויהיה צורך להאריך
את הטיפול כדי להגיע להישג
המובטח ,ייעשה זד ,על חש
בון הממן .לכל הספקנים למי 
ניהם ,אמליץ מאד לקפוץ לבי 
קור במכון ״׳הוליווד״ בדה׳
מבכי  ,7שם ,אך ורק שם,
ניתן יהיה להיווכח במהימנותו
של המכון ,אמינותם ומקצו־
עיותם של בעליו .באותה הז 
דמנות תיווכחו שבנוסף למע-
לותיו המצויינזת של המכון,
עוסק הוא אף במסג׳ פיזיו־
תרפי רפואי למקרי דיסקוס
וכאבי גב - .זיכהו את מד ,שנא 
מר בכתבה זו וטלפנו למכון
״הוליווד״ ,טל— 286601 .
 .280054הרזייה נעימה

״דוגית״-
לא

שטה
מיה היא כן ז זו חנות הנמ צאת ברח׳ ■בן־יהוחה  ,250אש-ר
בה המבחר ׳הגדול ביותר ב 
ישראל לצו״כי דייג .דוגית,
בבעלותו של ששון יחזקאל,
קיפלה בימים אלה משלוח ענק
של הדולרים החדישים מסוג
״  6ק .ה־ססק שהוא הרולס
רויס שברולרים ,בעל גיר מ 
ברונזה ומסיבים מנירוסטה.
ישנו סוג מ 6ק המשמש לדייג
כרישים ,ואתר ,המשמש לדייג
חובבני.
לידיעתכם הדייגים- ,ולכם לקו 
חותיו הקבועים של ששון מ־
״דוגית״ ,הקדימו קנ״ותיכם
מבעוד מועד .חג שמח ולהת 
ראות.

