
הג׳ינס עד
 אחת, לכל בוודאי מוכרת גוטקס חברת

 שנים במשך שלה. בגדי־הים בזכות בעיקר
 שייצאה בישראל הגדולה החברה זו היתד.

 וזכתה תבל, חלקי לכל בגדי־הים את
 בצד נוצרו הזמן במשך רבות. במחמאות
 הלהיבו אלה וגם בגדי־חוף גם בגדי־הים

 ובחוץ־לארץ. בארץ והקונים הקניינים את
 גם ליצר החלו טוב כי בגוטקס כשראו

 גם אלא לחוף, רק לא לבוש מערכות
להופ לבוש מערכות והיום, הערב לשעות

 האלגנטי הקו על האחראית מקום. בכל עה
 גוט- הגברת היא אלה לבוש מערכות של

 את לכבוש שהצליחה המיפעל, בעלת ליב,
בעולם. שונים במקומות האופנה שוקי

פת גוטקס שחברת התבשרנו באחרונה
 בלבוש מדובר הפעם חדש. ייצור בקו חה

 ג׳ינס מבגדי המורכב מאוד, ספורטיבי
 גוטליב, יהודית הגברת בידי המעוצבים

המיפעל. בעלת של בתה
הכול ג׳ינס מבגדי מורכבת הקולקציה

חצ מיכנסיים, אוברולים, שמלות, לים:
בתפ משולבות הללו המערכות כל איות•

 הרכיבה הג׳ינם למיכנסי מוזהבים. רים
 מיכנסי אותם ״טי״. חולצות גוטליב יהודית

הערב בשעות גם ללבישה ניתנים ג׳יזנם
הלבנה, הקטנה החולצה בגב עליזה

 הברמודה מכנסי עם ביחד מוצגת 31 #י*■
לקייץ. ונוחים לגוף .מאוד מחמיאים המכנסיים הג׳ינס. בגיזרת

 שתפורה החולצה בגבמודגשים תפרים
ה לבן, בטיסט מבד

לשעת־הערב. גס מתאים ג׳ינס, מכנסי עם עדינה חולצה של שילוב

ך11  גנט־ יהודית על־ידי מעוצב ל1ל י
*1 1 תפ עם ג׳ינס מבד ליב ■1#

הכיס. מעל מוזהבת וחתימה מודגשים רים

ן ר ו ״ ! ! ! }  משמשים זכוכית ועיטורי !
י 11111  גוט־ יהודית המעצבת את י

בחולצות. הרומנטי המראה להשלמת ליב,

 ריקמות עם לבנה, רומנטית, חולצה בצירוף
 שמלות גם למצוא אפשר בקולקציה תחרה.
ה גבי על כשההדפסים מטריקו, קטנות

 גיאומטריות צורות במיבחר הם שמלות
 הם השולטים הצבעים שונים. ושילובים

 כמו הבהירים המסטיק ציבעי אחד מצד
צב שני, ומצד בהיר ורוד בהיר, טורקיז

ושחור־לבן. אדום סגול, כמו חזקים עים

 הברמודה מיכנסי של חסידה את אם
 גו־ של הנוכחית בקולקציה למצוא תוכלי

 בגיזרת המעוצבים כאלה מיכנסיים טקס
 מאוד מחמיאים אלה מיכנסיים הג׳ינס.

 העליז המראה את להשלים וכדי לגוף,
 לבנות קטנות חולצות גם לשלב אפשר
החול גב על קייציות אפליקציות בעלות

 הרי במחיר, גם מתעניינת את אם צה.
 גוטקס מתוצרת ג׳ינס מיכנסי זוג של מחירו

 — צרה ג׳ינס חצאית ל״י, 1600 יהיה
 בטיסט חולצות ל״י, 1500 תעלה שסע בעלת

 חולצות ל״י, 2000 — זכוכית עיטורי עם
ל״י. 500 — לקייץ סטרפלס

 זו קולקציה שגם אומרים דבר מביני
גוטקס. חברת של שמה את תפאר

ם י י טן מ ו א י ג ס י ס פ ד ה
הצבעים ונעים. דק מטריקו הם השמלות ׳.80

 מראה הדפסים של מעניינים ושילובים
 לקיץ הבגדים באוסף גוטקס חברת

הבהירים. המסטיק ציבעי הם השולטים


