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ג׳ון לונג
 אופנה יצרני

לגבר אקסקלוסיבית
 33 לוינסקי רח׳ ,תל־אביב,

:טלפונים
03־822910 — 826908

בע״מ אדמו אופנת
אופנה ויבואני יצרני

 44 יפו־ת״א דרך תל־אביב,
03־837414 טל. ),(בפסג

 סיימון רתלד
 ידע לפי חולצות יצרני

אירופאי
בעיצוב

£01511¥ 158 .,¥111€!! 
 בהנהלת

פ111.10 ג
17 מטלון רח׳ תל־אביב,

ואראן אנוה מצוות
 שלך הבניסה גרטיס אנוה

העולם לאופנת
 8 פרידמן דב רח׳ : אנוה בית

רמת־גן
03־730152 טלפון

״ליז״ אופנת
 8 השחר רחוב תל־אביב,
שלום) כל־בו (מאחורי

ה כ ר ב ו  

מי  לו שהולך ל
 של בג׳ינס
ששון״ ״רונלד

8 0 119\
גברים חולצות ויצרני יבואני

 3 גלעדי כפר תל־אביב׳
 ע״י השיווק

קובה ג׳ק

ברוך אופנת
גברים של האופנה
 4 השחר ,רח תל־אביב,

: טלפונים
03־655010 — 653579

 מיסטר הני
0 1 5 1 £ 8^

 יהודה אור
 החדש התעשיה אזור

712971 טל. 6 העמל

ר ט ס י ו מ נ י ל
 ויצרני יבואני

לגבר עילית אופנה
 44 יפו דרך תל־אביב,
828605 טלפון

ומבורכת טובה שנה

ר ו מ ב ״

אימפורט״
רישרד סוודרים יבואני

 8 הנגב רחוב זל־אביב,
03-337784 טלפון

דוידוף דני
כללי לביטוח סוכנות

 4 וייצמן רח׳ גבעתיים.
03־736765 טלפון

בע״מ מאצ׳ו
 אופנה ויבואני יצרני

לגבר

 אחד רח׳ תל־אביב,
03־653396 טל. 15 העם

גלוב
גברים חולצות יצרני

 תל־אביב, :המפעל
 ק.ג. 44 יפו דרך

03־838534 טלפון

ה י ו א
שבאופנה היופי

 תל־אביב,
2 המשביר רחוב

הכוכב
 חולצות יצרני

לגברים אקסקלוסיביות
 המלאכה, קרית ת״א,

 3 המפעל שביל
03־834414 טל.

 חורף קולקציית
מטריפה

1 מ0 0מ .א8
 חולצות ויבואני יצרני

 איטלקי בסטייל
 חנויות לבעלי המכירה

בלבד
24 לוינסקי רח׳ ת״א,

״ ף י מ ״
 נשים אופנת יצרני

וגברים

 ת״א ׳13 קלישר רח׳
03-655473 :טלפון

רביד רהיטי
 סלוניות מערכות

המובחרות בחנויות
ת״א 40 בוגרשוב רח׳

מכוניות דני
הנא ק דן גזית, דן

 תל־אביב ,37 חיפה דרך
03־251932 :טלפון

 קרינה אופנת
בע״מ
 תל־אביב

6 השחר רחוב

ה מי
 עילית אופנה יצרני

לנשים

 4 המשביר רח׳ ת״א,
03־825368 טלפון

 ״פוני״
בע״מ אופנה

תל־אביב,
 13 הכהן צדוק רח׳

03־654161 טלפון

״לירון״
 מובחרות חגורות יצרני

ולגברים לנשים

 106 הר־ציון שד ת״א,
03־820001 :טלפון

 ויוסי יורם
בע״מ גולדבגס

 שקיות וייצור עיצוב
ניילון

 116 חיפה דרך ת״א,
03־456118 טלפון

100110 !5011
 ת״א 45 פרישמן ח׳1
—03־737464 סלפוו 1

סנטר טלפון
47 ג׳ורג׳ המלך רח'

גרין אחים
תצוגה מערכות יצרני

10 יהודית שד׳ ת״א,

בכר אהרון
משרד

חשבונות להנהלת

ג׳ינס ג׳רי
 אלסטי ג׳ינס

לחנויות בדים ליצרני
 מכירות מחסן

בנימיו נחלת רח' ת״א,

אל־רם
 בע״מ אופנה מוצרי

אופנתיות עניבות יצרני

משפחת
איוניר

״אין,ניר־) (לשעבר בתל־אביב 31 אלנבי לרחוב עבר ״0לגברים
 המתב־נת לפי עוצבה חדשה

באנ הסופר־יוקרד, חנויות של
 ו־ 06011 066 בסגנון גליה,
30110 001x1 אוקספורד ברחוב 

מחנו באחת (אגב שבלונדון
 לפני רודה מר עבד אלה, יות
 השכלולים עקב שנים)• 10כ־

המ והמבחר בחנות שהוכנסו
 שלה האופנה מוצרי של עולה

לגב האופנה בית כיום זהו —
בארץ. ביותר המפואר רים

מחל נוספו החדשה בחנות
וס ג׳ינס לבגדי חדשות קות

החברות מתוצרת — פורט
,0300816 ,18.0116(101 
838800
מחלקה נוספה כמו׳׳ב ואחרות.

 לגברים. פרפומריה של מיוהדת
 11010106 לגבר האופנה מוצרי

 אחוז 25ו־ מיבוא אחוז 75 ד,ם
החלי מבחר הארץ. מתוצרת

ע לאנשי חליפות :כולל פות
 המידות בכל — ולחתנים סקים

הו צרפת, אנגליה, מתוצרת
 של עצמי ייצור כן, לנד.

 מתוצרת מכנסיים ; 11001106
 בליי־ ; ואיטליה צרפת הולנד,

חלי ;ואנגליה מצרפת זרים
מעי ; חוץ מתוצרת בלוזון פות
מ — גשם ומעילי חורף לי

ה ותוצרת חוץ תוצרת מיטב
צר מאנגליה, חולצות ארץ;

 ;מקומי מייצור וכן שווייץ פת
וכן וצרפת מאנגליה סודרים

וחגו עניבות גרביים, לבנים,
רות.

 0001106 של העובדים צוות
ומרבי _ ומקצועי אדיב הוא
ש 10 של ותק בעלי חם תם
חיי זה. במקצוע לפחות נים
 במקום מבצעים מעולים טים
הקניה. בעת הנדרש תיקון כל

 הגיע ,35 בן רודה, נחמן מר
 ובתהילה שנה 22 לפני לארץ

 שהתייתם לאחר בדחקות, חי
ללונ יצא זאת לאחר מאביו•

 לימודי את השלים שם דון,
 בעיצוב השתלם וכן הבגרות
 ,החל שנים 10 לפני אופנה.

שותף, עם האופנה עסקי את

 של הבלעדי בעליה הוא וכיום
 ששלוש אופנה, חנויות רשת
 — :גברים לאופנת הן מהן

 21 אלנבי ברחוב בתל־אביב,
 119 דיזנגוף ברחוב (החדשה),
 .137 אחוזה רחוב וברעננה,

נ לבגדי אופנה חנות כמו־כן,
 אל־ רח׳ בתל־אביב, — שים
 היתד, הצנועה ההתחלה .74 גבי

 בבת מ״ר 15 בת קטנה בחנות
ים.

רב, בסיפוק מציין רודה מר
 בתי של הגדולה ההתרחבות כי

ב דווקא באה שלו האופנה
 כאשר בענף, שפל של תקופה
נסגרות. רבות אופנה חנויות

 מה־ נובעת הגדולה הצלחתו
 הט־ב ובטעם שלו הרב יידע
המעו המוצרים בבחירת שלו
 מעצב עצמו הוא ביותר. לים

ח של אקסקלוסיביים דגמים
 ו־ יוקרתיים וסודרים ליפות
מוב יצרנים אצל אותם מזמלן
ובחו״ל. בארץ חרים

נמ 11001106 לקוחות עם
 ציבור, אישי במה, שחקני נים

שו החתנים, רוב כנסת, חברי
 יש הרחב. והקהל מסורת מרי

נר שהחנות אף על כי לציין
 הרי ויוקרתית, מפוארת אית

 הנמכרים המוצרים שמחירי
כיס• לכל מתאימים בה

הצלחה הרבה והרבה שגשוג התרחבות, להמשך החמות ברכותינו שלוחות — תל־אביב 31 אלנבי ברחוב פממגסמ האופנה בית

ה' בית לפתיחת ברכות פנ ב 31 אלנבי ברח׳ מ01\1^11ר או בי א ל־ §ת

האופנה ית

עור _ רוקי
 עור הלבשת יצרני

 בקו נשים הלבשת
 האלגנטי האופנה

מרקו בהנהלת
 14 העם אחד רח׳ נתניה,

053־92119 טלפון

קסידי דן
נשים אופנת יצרני

 168 דיזנגוף רח' ת״א,

03־225644 טל.

אימפורט עם
יבואני

וזיקו מוריש
 תל־אביב 15 קוק }רב

03־650496 טלפון

€ 0!!1
אופנה יצרני

 37 מוהליבר רח׳
03־650989 טלפון

בזק חשמל
 11 רמב״ם רח׳ ת״א,

03-657749 :טלפון

 של בעליה רוז׳ה, נחמו ר2
 לגברים האופנה חנויות ת1
 את עתה הגשים מ0ס11ו

 בית העברת עם חייו, |ום
 הגדולה לחנות שלו )ופנה

 ברחוב לשעבר, ״איוניר״
 בנע־ כי מספר הוא וגבי.

 צ־ בגיל התייתם כאשר (דו,
אמצעים, כל חסר ונותר

 לרכוש יוכל בו היום- על
 ״איוניר״, של חולצה צמו

 חנות את רכש — כעת ה1
 כולה... וניר״1

 חנות של העברתה ]גם
 94 אלנבי מרחוב 110011;

 אלנבי ברחוב החדש קומה
ה החנות שטחה. הוכפל

ה ד פתיחת עםו

סטייל סנדלר
אופנה ותכנון ייצור

מכירות אולם

615454 טל. 35 וזנברג
 84 אלנבי ; משרד

612807 טלפון
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