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מוד המיכנסיים צירי כאשר ספורטיבית,
 הוא בלו־לוק בעל לבנים. בתפרים גשים
קדוש. בגדי־הג׳ינם, יצרן של אחיו

 בשבוע חדר, לעצמו שכר בלו־לוק, אהרון,
הציגה שבה קומה באותה האחרון, האופנה
קדוש. אופנת
 והם חמה, ידידות שוררת האחים בין

בערבי- הביתה השני אל אחד לבוא נוהגים

מתח הם לביזנ׳ס הנוגע בכל אבל שבת,
 של לחדרו נכנם לא האחד קשים. רים

 אצל לראשון מפרגן לא והשני השני,
הקניינים.

 בג׳יג״ עוסקת קדוש מישפחת רק לא אך
 רצתה לא אף־יו־אס חברת ליצוא. סים

האמרי לשוק ללוע־הארי, הישר להיכנס
 חוצפה אך זו שתהיה חשבו מנהליה קאי.

 הג׳ינם, ממציאי עם להתחרות מצידם,
החלי לכן שלמה, אמריקאית תרבות ועם
 לארצות- קודם־כל לייצא אף־יו־אס טה

 לה־סיר מחליטים כשהאירופאים אירופה.
טור כל־כך לא הם והעניבה, החליפה את
 שהם הג׳ינס של מולדתו מהי לברר חים

 כי־טוב, אף־יו־אס אנשי ראו לובשים.
ה בשבוע־האופנה יותר. להעז והחליטו

 במלון חדרם דלת את פתחו כבר הם שנה,
 המיב־ אמריקאים. קניינים בפני הילטון,

 מיכנסי־רכיבה ואפילו מיכנסי־סבא, נסיים
כחול־לבן. ג׳ינם הכל —

 בעיקר ידועה ג׳ינג׳ט האופנה חברת
 האירה ההצלחה שלה. בגדי־העור בגלל
 אל גם לרדת החליטו והם פנים, להם
 של מתכנן־האופנה ג׳ינג׳טית. בצורה העם

 בגדי־ את גם שעיצב טנצר, אבי ג׳ינג׳ט,
 מה הרבה יש בג׳ינס ואפילו — הג׳ינס
יח שהג׳ינס מאמין— לחדש ומה לעצב

 הוא האופנתי־ספורטיבי. הלבוש להיות זור
העו מן עברה תקופת־הקורדרוי כי טוען

הג׳ינס. בביטחה תופס מקומה ואת לם
ג׳ינס
בצהוב

 ש־ ג׳ינג׳ט של בג׳ינס להכיר שה ^
 צבעים משלב טנצר ג׳ינס. שהוא ן*

 יצירות ויוצר המסורתי, הג׳ינס בתוך
 ז׳קט — למשל כמו ג׳ינס, עם צהובות

 מעיל- מבד עשוי הפנימי שחלקו דו־צדדי,
 יש במיכנסיים ג׳ינס. מבד והחיצוני גשם,
 הולך אחיד. שלהם הקו חידושים. פחות
 רוכסנים. שני ובעל התחתון, בחלק וצר

 האחורי, בחלק לאורכה מכופתרת החצאית
מוד כתפיים בעל קצר, ז׳קט כשמעליה

 הוא ג׳ינג׳ט של השיגעון בתפרים. גשות
 ג׳ינם ז׳קט עם יחד ההולכים סקאי, מיכנסי

המותניים. באיזור המודגש
 אומנם הצליחו לא חדשות בשורות

 יציל אולי אבל האמריקאים, אצל להיקלט
ה ביבשת הישראלי הדימוי את הג׳ינם
גדולה.

קדוש, אופנת בעל האחד, הג׳ינס. בשטח חוזחרים נוספים יצרנים שניתחרות
 השוק את לכבוש מנסים שניהם בלו־לוק. אופנת בעל הוא והשני

הישראלים. בדגמים עניין גילו מארצות־הברית שבאו קניינים הג׳ינס. מולדת האמריקאי,
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נקלטה. לא ועדיין מדי מתקדמת זו אופנה הקונים,
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