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 להשתלב ומתחילה מהמסלול, אותה שיורידו מחכה לא כפיר יפההדוגמנית
 בבגדים וחתיכים צעירים גברים מלבישה היא אופנה. בטיסקי

תו' מלבישה כשאשה מגבריותו או גבר של מיוקרתו מוריד לא ״זה ספורסיבייס. או

) ה !ה ף ש  אשר ,32 גת דוגפגית עו
 ורוצה המסלול על שנד, 13 נמצאת י■•

שהנש לפני עוד פרישה בשלבי להתחיל
 שהגיע לה יגידו והספרגגות הטובות מות

 דואגת אך הקצב. את ממתנת זמנהז
 ומשתלבת האהוב השטח באותו להישאר
אופנה• בעיסקי

 כפיר, יפה היפה הדוגמנית עשתה כד
 כמו גופה נשאר לידותיה שתי אף שעל

 ילדותיות ופניה ודקיק, נערי — שהיה
 ולעשות עצמאית להיות ״רציתי וצעירות.

עש ומה אומרת. היא שלי,״ שבראש מה
ל בשנית הנשואה הצעירה, הגברת תה

מסו אמנון הראשון בעלה
הגברים את להלביש אומר גמרה היא

והחתי הצעירים את בעיקר ישראל. של
 ספור- ובצורה יפה להתלבש האוהבים כים,

 הגברים, שאר כל ואת טיבית־אלגנטית,
 פיוק- יוריד שלא החלטה לכלל שהגיעו

 טעם בעלת אשה אם וגבריותם רתם
סוף. סוף אותם תלביש טוב

 אליה שיבוא שהגבר רוצה היתד, יפה
 כי אותי,׳ הלבישי יפתי, ״יפה, :לד, יאמר

 פד, בכל אותה לשחק יכולה היא נד
 בדרך־כלל שעולה ומה בראשה. שעולה

כות או מקורדרוי ובלייזרים מכנסיים זה
 גחלים סוודרים ג׳ינם, מיכנסי או נה,

חות גרבונים, צעיפים, יוניסקס, בסגנון
 של נועזים צבעים בשילובי זד, כל לות.

בלוג- כפו אדום־כחול-צהוב-ורוד־וטורקיז,

שו! מלבי
הגברי□

 ירחוני בכל שרואים כמו ובפאריס, חן
האופנה.
 הם אלי שמגיעים הגברים ״רוב

 והבנה ידע ללא בלבוש, טעם כל חסרי
 רוצים הם אך נסיון. וחסרי בצבעים,
ד הם עלי. סומכים והם יפה, להתלבש  י

אני עליהם יפה נראה שלא שמה דעים

 שהיא לי הסתבר ואז יורדת, היא לאן
 ומסגנון ממגד, התלהבתי הבוטיק. בעלת

 זאת אותי. להלביש לה והרשיתי לבושה
 אותי. מלבישה שאשר, הראשונה הפעם
 לא תוכה אצלה, קבוע לקוח אני היום

 אלא חייכניות ופנים מעולה ביחס רק
סחד מקבלת שיפד, פעם בכל בהנחה. גם
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 עליהם שנראה מה ורק מהם, מורידה
מת לא אני מזה בפחות נשאר. שיגעון
פשרת.״

ס ח  טוב י
והגחה

תי ט  בן עלם הוא לדוגמה, ככר, י
■  כי בגאווה הסודה איש־עסקים ,23 י

 כפיר. יפה על-יח מולבש הוא 98.5ל6
 לי קונה אני לאירופה נוסע כשאני ״רק
 בעיניים יפה על סומך אני פריטים. כמה

 שואלות שלי החברות אפילו עצומות.
 חתיכי, כך כל מתלבש שאני זה איך אותי
 מגלה לא אני האמיתי הסוד את אבל

להן.״
 המיס־ בעל הוא 25דד בן סקאל צחק

 פשוט ליפהז הגעתי .איך הסמוכה. עדה
 כאן עוברת יפה בחורה ראיתי מאוד.

לראות ורציתי אחריה עקבתי יום. כל

 יורד ואני לי, להגיד באה היא חדשה רה
נפגע.״ ובדרך־כלל להציץ

 אשתו על אופר הוא מה אפנון, והבעל,
 אני ״לא, ז מקנא הוא האין ? המצליחה

 אהיה. ולא הייתי לא קנאי, לא פשוט
טוב.״ לי גם טוב לד, אם

 ז אצלה להתלבש לגבר עולה כמה
 גבר כל חינם. אצלי הייעוץ כל, ״קודם
 לבלבל שאלות, לשאול אלי, להיכנס יכול
 ואני לקנות, בלי ולצאת למדוד המוח, את
 טיפוס אני כי אחייך, רק אכעס. לא

 לקוחות רק אוהבת אני מסיבעי. חייכני
 לא באמת ז להתלבש עולה וכמה מרוצים.

 בשילובי כותנה חולצת לחגפה, הרבה.
 1200 רק עולה וירוק אדום של צבעים

 ירוק בצבע תואמים כותנה ומיכנסי שקל,
 ספורטיבית כותנה חולצת או שקל. 1200

 ג׳ינס מיכנסי שקל, 950 כחול-לבן בצבע
שקל.״ 1200

ה את שילביש מי שאץ אמר מי אז
ז אליהם ויחייך להם שייעץ גברים,
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