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פסים. ועיטור בחול בבד .גיליו'

 ויש בבוקר שקמים גברים ש ^
 לשלוף מה ללבוש, מה בעיה: להם
ארון־הבגדים? מתוך

 מקופח הישראלי הגבר הרגיש פעם
 וכל אביזרים לאופנה, שקשור מה בכל
 שוק היום פריטי־הלבוש. שאר

 והתרחב, התפתח הישראלי הכחול־לבן
אקטואליות. לא כבר והטענות

 לביגדי־גברים לחנות הנכנס גבר
 על האחרונה. האופנה את למצוא יוכל

 של מיבחר תלויים וקולבים מדפים
האופנתיים בצבעים ומיכנסיים חולצות

 הקלאסיים; ובצבעים המדהימים
 וחליפות־ערב: ספורטיביות חליפות

 תיקים ואפילו ולאק עור בד, נעלי
למיניהם. כרטיסי־האשראי לאיכסון
 לזכות מתחיל הישראלי הגבר

 וזה מעצבי־האופנה, מצד בתשומת־לב
 גילו, מעצבי־האופנה בעיניו. חן מוצא
 לפי להתלבש מגיע לגבר שגם

 ושם פה לפוצץ מוכן והוא צו־האופנה,
 צעיר יותר, טוב להיראות כדי סכומים

יותר. ואופנתי יותר
התחיל התפתח, הישראלי הגבר

ך11' | ך ¥ | |  של החורף אימונית טטייל זהו 1\
 אחוז מאה הוא הבד ומואה. הוס 1^11111 1

 צורן ללא ביד לרחצה הניתן מגורד, פוטר תנה
ישראלית. היא והתפירה צרפתי הוא העיצוב ;יהוץ.

 בשילובי הם הצבעים שקל. 5400 האימונית: מחיר
 ולבן; מידברי חום כהה; וחום בהיר חום וזית; חום

 לא כי לשכוח לא ונא וכחול, ובורדו וכחול אפור
שכאלה. בגדים ללבוש כדי טניס לשחק מוכרחים

 את לטפח במראה, עצמו על להסתכל
תוצרת־ אפטר־שייב ולמרוח תיסרוקתו

 חליפות שתי חוץ
אחת שהן

 גיליו מאופנת ריצמן וברט ^
 בשנתיים לעצב התחיל לנשים 1

השם תחת ביגדי־גברים האחרונות

 הוא אצלו הדגש מאן. פירסט גיליו
 — הספורטיבי־אקטיבי הבגד קו על

 את לראות אוהב הוא שכר משום אולי
 וגם נוחים בגדים שאלה מפני או עצמו,

הם הקולקציה ציבעי מיסחריים:
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 בעלי תנעמי, ושלום כשנילי בארץ נעשית והתפירה מדרוס״אפריקה
לילדים. גם דגמים למצוא ניתן ואיכותה. התפירה על מפקחים המיפעל,

גז&ד? מסמרות
 הוא שמעצבה המקום אופנת
 העסוק העסק בעל כהן, גידעון
וצבא. טאפארי בדיגמי הזה בחורף

 כזאת אחת חליפה לדבר, אין.מה
 ג׳וגינג לגיחות מסודרים ואתם

ביותר. ראוותניות
 הוא האמריקאי בז׳אקט הסיגנון

 משופשף, ג׳ינס מבד חאקי־לבן בצבעי
 חמים, ביום להסרה ניתן הארוך השרוול

 סרט־הרבק פטנט בעזרת זאת וכל
 בחזרה ומושחל המוסר האמריקאי,

 2700 מחיר־התענוג: רבה. בקלות
שקל.
 מאן גיא מחברת ואיבר הרצל גם

 רייכמן כשפאני הגברים, על התלבשו
 אומרים: הם הדגמים. את להם מעצבת

כלומר דהויים, הגברים ייראו השנה
ר הי ה י ר ד ח ה ו ד ר ז ז ח דרז־ירז מ י רלר׳יו ו ה *5י־ ד

/
 בציבעי הספארי, בסיגנון חולצת־סוודר
 בהדפס המודגשת אפור־שחור,

 חיצוניים, כיסים לבנה, קידוש באותיות
שקל. 1800 מחירה: ורוכסן. אבזמים

 כמעט מתאימה זאת חולצת״סוודר
 הנמצא ספורטיביים מיכנסיים זוג לכל

 עצמם את החושבים לאותם בארון.
 הרוצים או ספורטיביים, יותר קצת

 חליפת רוברט עיצב כאלה, להיראות
 מחולצה המורכבת לבנה, טריינינג

 זוהי כחול. בצבע קצרים ומיכנסיים
 ורוצה אחת הקונה לגבר חליפה

 בתמורה. שתיים שקיבל להרגיש
שקל. 4600 מחירה:
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