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 הסוליה לסנטימטרים. כוונתה רת.

סינתטית.
 כאן כי הארץ מכל הנה ״באים

 הרבה לנו יש זול. יותר באזור
נות אם קבועים. וקונים קונות

 אומר לקוחות,״ יש טוב, שרות נים
 לאחת נעל בהרחבת העסוק דיקו,

 ״אני המזומנים. ובספירת הקונות
 העבודה את ומכיר בנעליים ותיק
מוסיף. הוא טוב־טוב,״ הזאת

 גם למצוא אפשר דיקו אצל
צב בשילובי יפהפיים ייבוא סנדלי

 שחור־לבן, אדום־לבן, כמו עים
 למעלה פלסטיק עשויים כחול-לבן

 מחירן למטה. סינתטית וסוליה
 הרבה? כל-כך למד, שקל. 1200
 מה ״אז אומר, הוא יבוא,״ ״זה

 להיות מוכרח זה לעשות? אפשר
יקר.״ יותר קצת

 זוגות כמה
בשגה ^

• ה, ך א מיאמי. נעלי — יפו ברחוב י י למעלה יותר קצת ל

 הצעירות לכל ידועה נעליים חנות
 למשל, כמו, להתלבש. היודעות

 בלונדית ,25זד בת צמרת אורית
ה ביום מורה שהיא מגיבעתיים,

 ל- וחברתה שלה, האחרון חופשה
 בת השחרחורת כהן נאווה מיקצוע

אומ הן כאן,״ היינו ״כבר .29ה־
 נעליים פה יש קנינו. ״וגם רות,

 ועשיר יפה דגמים מיבחר טובות,
 מרוצה מאוד אני זולים. ומחירים

ש בחורף פה שקניתי מהמגפיים
 נעליים כאן למצוא אפשר עבר.
ו יום־יום של שילוב בהן שיש
 שיש מחייבת נעל לא זאת ערב.

אופנתי. סממן בה
 מספרת בדיזנגוף,״ סיור ״ערכתי

 דגמים פה למצוא ״ואפשר אורית,
 זה פד, אבל בדיזנגוף שיש רבים
המר בתחנה אפילו מחיר. בחצי
 מאשר גבוהים יותר המחירים כזית
פד,.״

 ״כל להגיד. מה גם יש ולנאווה
 זוגות כמה בעונה לקנות שרוצה מי

ב רק בכך לעמוד יכולה נעליים
הזה.״ אזור

ש האדיבה המוכרת הילל, סוזי
בנעלי עובדת מבולגריה, מוצאה

קונות מורות
וחד־לבן בצבעי עור עשויות שטוחות, כמעט לייס

 1בשחור־ל איטלקיים סנדלים שקל. 950 במחיר
 מיבדו כאן יש פה. קנינו ״כבר שקל. 1100 עולים

ממליצת הן זולים,״ ובמחירים ועשיר יפה נעליים

המיש־ שסול לימור בנעלי קוניםולילדות לילדים
 מעור אורטופדיים סנדלים טרה.

 שקל. 400ב־ סינתטי מפלסטיק קבקב שקל. 350 ומבד שקל, 950 עולים
 אנחייס ונורית בעל־חנות של בתו ,20ה־ בת סעדון אוולין הן המוכרות

בחנות־הנעליים. בחופשותיה העובדת תיכון, תלמידת ,16ה־ בת (מימין)

 דניאל המקום בעל אצל מיאמי,
 החנות שנה. 26 כבר יעקובזון,

 מונע זה אין אבל מבולגנת, קצת
ולק למדוד בה, להתגודד מהנשים

 היא לאחת לכולן. עוזרת וסתי נות,
 ולשלישית רוכסת לשנייה מגישה,

 המלאכה על מנצחת היא מייעצת.
רב. בביטחון

הודיים פעמונים
עור, עשויים מצלצלים, פעמונים

בלבד. שקל 900 ומחירם נוחים סנדלים סנטימטר. 3 מיובאים סנדלים
הארץ, תוצרת עור, עשויים סנדלים מדגים ברמוכה אלי עם אדום בצבע

■ זיכרוני דרורה צילומים: שקל.•700שמחירם של בגובה העקב

 מני ״גם רעם. •מנעלי אלבו ושימעון יצחק111 אבא
 במיו בהזמנה, נעליים זוג לו עשיתי פה. קונה

 הנעל. על בגאווה שימעון מצביע מלכת־היופי,״ לבחירת
מפורסמיו אנשים ועוד פה קונה כנר ״דן שנה. 34 כבר נעליים בעיסקי

 לעומת הבדל כאן שיש ״בטח
 חל־ צפון של חנויות־הנעליים

 יודעת לא באמת אני ? כמה אביב.
 להחליף תמיד אפשר אצלנו כמה.

 לה קורה אם הנעל את ולתקן
אומרת. היא משהו,״

 בחלקה :לשניים מחולקת החנות
 יושב ובפנים המכירות אזור הקדמי
 חדש עולה שיילוביץ, נחום הגזרן

ב שנים שמונה מברית־המועצות,
 לשנייה אחת נעל גזירת בין ארץ.
ובטרי בג׳ינס בצעירות מציץ הוא

 לגזירת ומרץ השראה ומקבל קו
 עברית, מדבר נחום הבאה. הנעל
 ויידיש רוסית טוב. כל־כך לא אבל

 יותר. טוב ומתגלגלות בפיו שגורות
ל בית־חרושת לי היד, ״בקישינב

 פה עובדים 50 לי היו נעליים.
 בארץ׳ לי טוב אבל שכיר, גזרן אני
פרנסה.״ יש

מציאה ״ממש
כסף״ בלי

 אם וחושבים ממיאמי וצאים ^
 לעבר בעליה לעלות להמשיך

ה והחנויות הנעליים שילטי שאר
השעון. לכיוון לרדת או עמוסות

 אצל עוצרים שמתמוטטים לפני
 הרז את ושוברים אבולעפיה תות
 ביז עם זעתר, עם לקחת: מה
 פיצה, בסגנון צהובה גבינה עם

 ק׳ יותר יש ובמה משמין פחות
 בקיוסק גזר מיץ שותים ריות.

 1מת מלאה, בטן על ועכשיו, מוך
ד״מישטרה. לכיוון גלים

 פוגשים רעם, בנעלי שם,
 ז בעל הצעיר. אלבו שימעון

 קיי החנות כן. ״עכשיו קום?
 לאחרונה אלי ועברה שנד, 34

 נעליים ייצר אבא יצחק. אבא
 ש שבע לפני אך שנה, 16 משך
 הפסיק והוא הסום לו נגמר

 אני למכירה. רק ועבר הייצור
 ולאב? לשחקנים הזמנות גם שה

 לדן למשל כמו מפורסמים.
 נ מני פאר. ולמני מהטלוויזיה

 ( לאיזה נעליים זוג פה קנה
 הנעל יופי. מלכת בחירת

 התאמתי ואני לרגל לו התאימה
במיוחד.״ אותה

 לארץ בא שימעון של אביו
 ע׳ הוריו .18 בן כשהיה תורכיה,
 התחיל והוא שטיחים במיסחר

 ״אני במישפחתו. הנעליים עידן
 ״ שמעון, אומר נעליים,״ מעצב
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