
להציע מה יש הסירה ביורדי לבוטיק - לגביר״ ״ז׳קלץ
האופנתי לגבר ז׳קליך ״בוטיק הינו כיום ומינו שמו שינה הסירה ביורדי לוק״ ״ניו בוטיק

 בוטיק־ הדוגמנית את הסהסבים
 כבר פילוסוף, פלדמן ז׳קלין אית,

ה היפהפיה לת־פובותי׳ה רגילים
 רגע לשבת מסוגלת לא ממש זו,

 עצבנית, שהיא לא בשקט. אחד
 לפני שינויים. אוהבת פשוט אלא

 סניף ז׳קלין פתחה חודשים, 4כ־
 ״ניו־ ,בבעלותה שהיה לבוטיק

ש ״סניף־בוטיק״ אותו לוק״.
ש (הרחוב יורדי־דסידה ברחוב

 התל־ של הלילה חיי מרכז הוא
 ביד עוצב הנוצצים) אביבים

 יפהפיות את בתחילה, ושרת אומן
לקוחו היו מעטות, לא ישראל.

 להיוועץ שבאו דקלין של תיה
 היום הולך ב״מה ולהתעדכן בה

 ש־ ז׳קלין כיום, י באופנה״
 הנשים, את מלהלביש ״שבעה״
 הגברים, על ״להתלבש״ החליטה

 מטופחים ידיה, תחת ולהוצקאם
 התגבש זה, רעיון ואופנתיים.

באירופה, שהותה בזמן במוחה

 מכרה משם, בפריז. שביקרה בעת
 ״׳ניו־לוק״ !בוטיק את טלפונית

 הבאגי מכונית ואת חדיז״נגופי
שלה.
 מצליחה, עסקים לאשת כיאה
 קשרים ׳במקום, ׳בו מידית, יצרה

 כמו, בפריז יצרניות הברות עם
 ופרנק רבן, פאקו מישל, פרנק

 מציעה שכיום, כך אול״בייה.
 לבד שבינינו, לגברים ז׳קלין
 לכל וויסקי וכוסית מקסים מחיוך
האופנ היבוא מבגדי אף נכנם,
 יצרנים אצל רכשה אותם תיים,
אלה.
באו טעמה בטוב המוכרה היא,
 תוצרתו מבין לבחור ידעה פנה,

 החליפות, את מישל, פרנק של
 ביותר. והאופנתיות המהודרות

 חולצות את — תבן מפקו
 ומפרנק הספורטיביות, הטריקו

האיכו החולצות את אול״בייד,
ז׳ק־ הוכיחה זו כבחירתה תיות.

 ו־ באופנה, בקיאותה את לין
 ניתן הלקוח, הגבר את משירותה

להפ החליטה שדקלין להבחין,
ב ויזמתה מירצה בל את נות

בו. טיפול
ב ז׳קלין מציעה לכך, כעובדה

 אף החדש, האופי בעל בוטיק
 סיגריות או סיגרים טבק׳ מוצרי

 בנשף״, ל״מאחרים חוץ, מתוצרת
ל להשיגם, ידם לאל ,שאין

 יורדי רחוב של אורכו
 הבוטיק פתיחת שעות הסיחה.

ב 12.00 עד בצהרים 12.00מ־
 ז׳קלין הקדישה לזאת גים לילה.

 שעות את בקבעה מרובה !מחשבה
 הבילוי, לשעות הבוטיק פתיחת

 בער־ עם לבלות לגבר ניתן בהן
מוצלחת. קנייה !בשילוב ׳תו

ובטחון יופי

 זוג אצל בביקורי התחיל הבל
 ל־ שמעתי שם בקיראון, חברים

 ובני פנחס האחים על ראשונה
 במקצועם. מסגרים הבוש

מצ כיצד עבודתם, על שמעתי
 אומנות לשלב השניים ליחים

 הברזל. בקשיחות יפה
 בעיצוב מתמחים דבוש, האחים

סור גדרות, של נהדר דקורטיבי
ואפי עתיק, בסגנון ושערים גים
 מיוחדות. ■שלהם הרכב סככות לו

 לכן ביותר, אותי סיקרן הנושא
 לביקור. לקפוץ החלטתי

7 ירמיהו ,לדה לקיהאון הגעתי

עתיק בסגנון
 שם עבודתם. ומקום 755292 טל.

 האחים של באומנותם נוסחתי,
 יוקרה שבאזורי ׳מסתבר, חבוש.

צה רמת־אפעל, סביון, :כגון
 פיתוח הרצליה רמת־השרון, לה,

 האחים של שמם שגור וכדומה,
ה מסיבה וזאת כל. בפי דבוש

 הגדרות של בידפים לעין נראית
 במקומות עיצבו אותם והשערים

אלה.
 האחים משלבים זו, בעבודתם

ב הברזל קשיחות את הבוש
 פורצים, !מפני הדיחה אבטחת
הת ביותר. האסטטית בצורה
ה אצל בביקורי ביותר רשמתי

ב שערכתי בסיור הבוש. אחים
 גדרות, הם עיצבו בהן מקומות
 שאכן נוכחתי סורגים, או שערים

 זו. לאומנותם מתחרה אין
 להזמינם או לקפוץ כדאי לדעתי

■להי כדי 755292 למספר טלפונית
 ביותר הטובים הם שאכן ווכח

'סשיטיחם.

ר ו ד ש מ ח ר ת מ  ל
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קארו כני : בעריכת
1 ת״א 29726 ת.ד. .03־241530 טל.

בקפריסיז ואתה ל״י 950
 ״גור־ הנסיעדת ׳חברת יוצאת וישוב

נה טיולים בתבנית טורם״ דון
 משכבר, ובדרכם לקפריסין, דרת

 עממיים ■במחירים הפעם, — גם
 לתנות לכולנו :המאפשרים מאד,

 משגעת. חנוכה מתוסשת
הסמ באירגון הזכורה ההברה,

וב מראש־חשנה לקפרייסין, לים
ב חבה, להצלתה זכתה סוכות,
 היתד, ותפוסתם אלד, טיוליה
מלאה.

מנ גוהדון מר החליט לכך, אי
 זה מבצעו על שוב ■לחזור הלה,

בי שבינינו, לטהססים ולאפשר
 לכן, בו. וסיור השכן סאי קור

מיני בחמה מחיריו, את העמיד
 טיול כיס לבל המאפשרת מלית

זה.
ל ימים 10 בן לטיול המדובר,
 סמר ימי 4ג/2 כשמתוכם קפריסין

באי.
 מעו־ מלון בבתי ישהו המטיילים

ארוחות2 עם ,,א מדרגה לים

 שרו־ עם זוגיים !ובחדרים למם,
צמודים. תים

 ישראלי, במדריד שילווה לטיול
 במועדון מהנה בילוי ערב ישולב

באי. לילד,
 ליום 22$ י המחיר לגבי המה

 הלוך טיסה מחיר ל״י 950 פלוס
ושוב.

 לטיול נמוך כה מחיר לדעתי,
 ונהדר, זול תחליף מהוחה בחו״ל

 מלון בבית חדר, מהשכרת אף
ב תקופה, אותה למשך בארץ
 נישאו אך שזה לזוגות, פרט

 מיוחד ב״ירח־דבש״ ומעוני״נים
לטוב. שייזכר

 הטריים הזוגות הצעירים, לכם,
 ישראל עם וכל ״ירת־דבש״ של

 בטיול חייהם ■בגיוון המעונינים
 לחו״ל. נמוך במחיר

 והבטיחו הקדימו ההזדמנות. זוהי
 עוד החשמו בטיול. השתתפותכם

 רה׳ טורם״ ״גוחדון במשרדי היום
 ,247092 טל. ,184 בן־יהודה

מהנה. טמל .455758 ,241490

 החליטו ב״אל־גה״
תעונה ננעל מה

 ״מיס־קולסטוך בתחרות הזכייה בעיקבות
ארצית כלל הכרה באה

ל במפעל המחזיק צעיר זוג הם
ה הזוג ומגפיים. נעליים ייצור
 בבוקר, תנעלי מגפיים איזה קובע

 בני !הם אלו ובערב. בצהריים
 בעלי .כספי ואריה אילנה הזוג

והמג .הנעליים לייצור המפעל
 נעלי בארץ, האופנתיות פיים

״אל־גה״.
 אופנת של יביאן ■שהוא אריה,

 מדי מבקר האירופאית, ההנעלה
ב יאו באיטליה מספר חודשים

אר ושב ■ומרחרח רוכש ברזיל
את ״אל־גה״, במפעלי לייצר צה

תלייך על חושבים ב״אל־גה״

מת בהן ומגפיים ■נעליים 'אותם
ו נעדותינו מכן לאחר הדרות
נשינו.

ב המשתתפים ״אל־גוה״ נעלי
 בארץ יוקרתיות אופנה תצוגות

 מגפיים לנשים מציעים ובאירופה
 סוליות עם — לבוקר אופנתיות

 סוליות או :נטה ■מעדר טרקטור
בוקרים מגפי קרס. דמויות

 ותם־ !מהרגיל גס .מעור (טכסס)
 מעור הן (סוליות מודגשים. רים

 טיבעי). ברק ובעלות טיבעי
 ״אל־גיה״, נעלי מציעים לערב,

 באלגנטיות, המעוצבים מגפיים
 ובעלות רוכסן ■ללא צר, חרטום
 מעורות מעובדות רוסי. מחאה

 מוזהב מתכת דרבן בשילוב לאק
מאחור.
 מציעה החדשים, המגפיים בדגמי

 אלגנטי, קצר, מגף ״אל־גד,״,
 המותאם מגף, אמצעי. קווץ ביעל

 בעלי החדשים, האופנה למכנסי
בקרסול. הסוגר

 שירת האחרונים ׳הגשמים בזמן
ל הביקוש היד, לברכה, עלינו
ש גדול, כה ״אל־גד,״ מגפי

 ניתן הייצור. על גברה הדרישה
 ״אל־ ■של הסוקרים שמגפי לציין

 כל), בפי טססם״ ״מגפי (או גר.״
 צעירות ידי על ביותר נדרשו
חבות.
 טכסס״ ״מגפי של זו אופנה
ו שנתיים מזה באירופה קיימת

 גשמים, של זיו עדנה בתחילת
ל אלד, מגפיים סוף־סוף, חדרו,

 בתנופה בישראל, הצעירות שוק
חבה.
 נעליים אף מייצר ״אל־גר.״ מפעל

ונע סינים, מוקד, ספורטיביות,
 בעלי לג׳ינסים המתאימות ליים

שטו סוליות או טרקטור סוליות
מיו ״אל־׳גד,״ של הנעליים חות.
טב צבעים ובעלי מעורות צרים
עיים.

ה ״אל־גה״, של המגפיים את
 להשיג ניתן שעה לכל מגפיים

 ברחבי בלבד המובחרות בחנויות
הארץ.

ש משלחת ארצה חזרה עתה זה
 בארץ, הצמרת ספרי 8 את מנתה

 מוקד בפריז, תסרוקות מתצוגת
 בה המשלחת, העולמי. האופנה

 מ־ הצמרת ,ספרי זוג אף נמנו
 ולג׳י. ומרים דוד רמת־השרון,

 והיתד, נלהבות לתשואות זכתה
 בביצועיה ׳בתצוגה הבולטות בין

■היפים.
 שנה, מידי המתקיימת זו, בתצוגה
השו הארצות משליחות מציגות

המ התסרוקות אופנית את נות
 בין ,מוצאם. ארצות את אפיינת

להת היד, ניתן הארצות, נציגי
 בעולם, שם ידועי ׳מספרים רשם,

 את שייצג ששון וידאל ביניהם,
ל היד, ניתן אנגליה. — ארצו

ערב מארצות כנציגים אף הבחין

ולבנון. מצרים :כגון
 משלחת ובמיוחד ■בלטה ואולם

 של מדד,׳קבה ■בתצוגה ישראל
 שונים שיער !ועיצובי סרמננט

ונפלאים.
 לפני זכו ולג׳י, הזוג :בני
 ישראל באליפות־ חודשים, 4כ־

 בתחרות קולסטון״. ״מים לבחירת
 ע״י שנה מידי ׳המתקיימת זו,

ה טובי מתחרים ״וולד,״, חברת
הת בבוקר כאשר בארץ. ספרים
דו בעזרת להציג עליהם חרות

המבו תספורות יפהפיות גמניות
 עליהם ובערב, ראשן, על צעות
תסרו את אלו לדוגמניות לעצב
 במלון שנערכה זו, תצוגה קתן.

 את זיכתה בתל־אבייב, ה״ל׳טון
ארצית כלל בהכרה דלג׳י הזוג

 שיער ומעצבי כספרים באומנותם
 חברת ביותר. גבוהה בחמה

 האומנותי בערכם המכירה ״וולד,״
 לשמש דוד אס שבחה הזוג, של

 אותם הספרים בקורסי כמדריך
מה החל ואמנם מקיימת. הקא

 לירושלים דוד יעלה הקרוב חודש
 החדשים הספרים את להדריך
 ופסים סילסול ׳שיער, בצביעת
בשיער.

 ,9 הסייפן מרח׳ מרים סלון זהו
 ה־ השרון. שברמת 481953 טל.

ב הארצית בהכרה שזכר, סלון
יפייך. לטיפוח אומנותו

״טיס־קולסטון״ בתחרות — דוד


