
אה וסיים ח׳ הישראלי הגו
 הישראלי, האופנתי הבגד של ליחו נס

 הדפס־היד שהוא הפולקלור סממן בעל
 המיוחד האופי את לו המקנה המקורי,

 לבל המתאים — הספורט־אלגנט —
 היא כשגולת־הכותרת והערב, היום שעות

 דיואלן־ מאריג העשויה המארחת, גלימת
 לבל מתאים והעיקר ולביש, בביס כותנה

גיל.
 הנשים נהגו שנים, הרבה לפני פעם,

 כסימון הבגדים את לקנות הישראליות
 לפי ואז, לחוץ־לארץ, ייצוגי בבגד זה

 היום מוצאנו. ארץ את יידעו בגדינו,
 מהבגד מתלהבות התיירות הפוך• המצב

 להתהדר לעצמן, אותו וקונות הישראלי
מתלבטת את אם מושבן. במקום בו

מודפסת,
מתאימה

 לתה־ — שעותיהיום לכל בבית לאירוח
הערב. בשעות ולאירוח חברות עם מנחה

 גוון בעל ישראלי, בבגד להתלבש רוצות
פולק קלאסיות מעט עם ישראלי, ייחודי

לוריסטית.
 להיות קצת רוצה זאת שבבל למי אן
 שבמסיבה בטוחה להיות ובימעט שונה,

לא עוד לשלה, זהה בבגד תופתע לא

 לגני- או בניבר, לחברותיך לקנות מה
 לקחת לא היום ועד הגולים, מישפחתן

 כדאי הארצישראלי, הבגד את בחשבון
עליו. דעתך שתתני

 מקופחות בלל שבדרך הדתיות/ לנשים
 והמוגבלות לאופנה, שקשור מה בבל

 חשופים יהיו שלא לבגדים בחודשי־הקיץ
הפתרון. זהו מדי, נועזים או מדי

900 בין נעים הם :למחירים אשר
 נראה בולם• במו גבוהים שקל. 1000ל־

 על שיחליטו עד לנשים לבאוב שימשיך
 הנס■ יתרחש אולי ואז שביתת״צרבנים,

 יקבלו הישראליים הבגדים של והמחירים
ישראליים. ממדים

 הכי״גדולים הקומפקמנטים חד
* לרעו לתת ישראלית אשה שיכולה '
ש כאילו ממש נראית ״את הוא תה

 נראית ״את או מהווג!״ עכשיו יצאת
עכ חזרת ״תגידי, או פריסאית!״ ממש
\״ ברומא מסיבוב־קניות שיו

(ומתלב מתנהגים שברומא נבון אז
רבות לא בישראל אך ברומאים/ שים)

האירופית האופנה

מנסים הישראלים

 במו־ אותו שיפץ המקום, את שכר הוא
 סלסלות־קש הציב ידידיו. בעזרת ידיו,

 הוא ובתוכן נדנדות, כמו הנראות תלויות,
ה ענק שלט תלה מהסחורה. הלק מציג

 שעה עברה לא וחיכה. לכל בזר מכריז
באנשים. הוצפה והחנות קצרה
 הפישפשים,״ בשוק תנועה הרבה ״יש
 לקנות לאמור באים ״אנשים דני, אומר

 אפשר לחנות. נכנסים ובדרכם רהיטים
 מהמחירים. המופתעות פניהם את לראות

 וקונים מודדים הבגד, את ממשמשים הם
המישפחה. לכל אלא להם, רק לא —

 מצהלה
ומהגליל

 ומכל השכבות מכל לכאן אים ף*
■ /  כאן,״ היד, פאר מני גם הסוגים. /

 גם לפה ״באות המקום. מנהלי מתפארים
ש ומרמת־השרון, מצהלה עשירות נשים
 אביזרים להם ומוסיפות הבגדים את קונות

אופנתיים.
 אני והצפון. חיפה מאחור לכאן ״באים

 אומר שחזר,״ ק׳צ אפילו לך להראות יכול
גילו מהגליל הדרוזיות ״אפילו אמיר.

 חודש־ מדי לכאן ומגיעות המקום, את כבר
 לכל מרוכזת קניה לערוך כדי חודשיים

 :פעם לי אמרה אחת דרוזית המישפחה.
 שתי במחיר המישפחה לכל קונה אני ,פה

הארץ/ בצפון שמלות
 הבל הסחורה, פה מתחדשת יום ״כל

 יקר לא אבל כסף, בלי לא — יקר לא פה
הנחות.״ ובלי

 עובדים אנחנו מאוד. ״פשוט ז הסוד מה
 מוכרים אך נמוך רווחים מתח על פה

 מיני כל של בגדים פה יש בכמויות.
 קונים אנחנו ידועות. ולא ידועות חברות,
 א/ סוג כאן הכל ועודפי־יצוא. סטוקים

ותחתונים. מגופיות חוץ
המתלב אנשים לראות אוהבים ״אנחנו

 היוזמה וזו הרעיון זה ובזול׳ יפה שים
שלנו.
 היו פה, היו שכבר לקוחות הרבה ״יש

 בשבח מספר הוא בשנית,״ וחזרו מרוצים
 לנו מראה חס־וחלילה מישהו ״אם עצמו.
 מקבלים אנו פגם, ׳שלנו בסחורה שהיה
 אחר בגד לקחת יכול והוא מייד אותה

לתמיד.״ שטוב זיכוי לקבל או במקומו,
 ״אם ומוסיף: לכת מרחיק אף עטר דני

על לו בא לא ובבית הביתה בא מישהו

וב משונצת מיני בחצאית להיראות אפשר ורעננהמיוחדת צעירה
אפ החולצה או החצאית את מודפסת. גופיה חולצת

הקרבים. הקיץ לימות במיוחד המתאים מעניין שילוב בגד. כל עם בנפרד, ללבוש שר

ו לחנות לחזור יכול הוא שקנה׳ הבגד
בעיות.״ כל ללא להחליפו

חגיגהס
לעיניים

 עולות לגבר מודפסות טריקו חולצות
 — ממגבת רחצה חלוק שקל. 120 —

 :שקל 120 — לילדים פיבמות ;שקל 350
 לעיניים. חגיגה ממש בשלל־צבעים, הכל

 הרשומים המחירים, הם האמיתית החגיגה
ל שאי־אפשר כן עיניים, מאירות בספרות

טעות.

 מאשר פחות 507ו־ס 257״ בין נעים י י הם זולים. באמת שם מחירים ך•
ל טריקו חולצות לדוגמה: בוטיק. בכל

 הדפסים עם טובה באיכות מבד נשים,
 200 — 120 מחירם בזהב, או צבעוניים

 חברות של חולצות כמה גם יש שקל.
התוויות. מהן שהוסרו ידועות,

עו קצר שרוול עם מטריקו בגדי־הגוף
 לנשים כותנה מיכנסי שקל. 190 לים

, באורך או ארוכים צבעים, ׳בשלל מחי |
 ארוכים ג׳ינס מיכנסי שקל. 270—250 רם
משופ ארוכים בינם מכנסי ;שקל 230 —

 מיכג־ :שקל 400 — חדשות בגזרות שפים
 150 — למבוגרים -שורטס קצרים בינם סי

 טניס חולצות שקל! 110 — לילדים שקל:
 שקל; 120 — לגבר שקל: 65 — לילד

 ;שקל 130 — לילד קצרות טניס מיכנסי
שקל. 170 — למבוגר

הנחות מבצע
במוצאי־שבת

 7 עד בבוקר 8מ- אצלנו תוח
* /  אנו שבו במוצאי־שבת, וגם בערב, /
ו מסויים בגד על הנחות מבצע עושים

 זמן בעור .1070 עוד ממחירו מורידים
 מיני,״ וחצאיות הודיות שמלות נקבל קצר

עטר. אומר
 עד יקח זמן כמה לדעת מעניין

ל פתוח ראש בעלי צעירים, כמה שעוד
 אותו ויהפכו האיזור את יגלו עסקים,

 המתבקשת המסקנה בינתיים, לאופנה.
 המוכר של הרווחים שמתח היא, מאליה

 למכור אפשר — 3007,־ להיות חייב לא
בפחות. גם ולחיות
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