
 לראות, עיניים צריך שונות. איכויות
 להבחין כדי ושכל למשש, ידיים

 הסוד יותר. וטוב טוב בין ולהחליט
 חנויות שבהרבה הוא, והידוע הגדול

 החנות, של שמה תמורת משלמים
שלה. והמוניטין מיקומה

 פירמות עם עובדים לא בשוק
 מה גזורות. ברובן התלויות וגם ידועות,

 הנקרא אדידס טרנינג של בחיקוי רע.
 ללבוש שצריך אמר ומי אדידוס,

פומיי במקום פומה
 עכשיו עד ירוקים. זורקים לא

 גם אבל ולתינוקות, לילדים התייחסנו
 בגדים. של עשיר מיבחר יש לנשים

 ג׳אינט בסיגנון אוברולים טרנינגים,
 ופלנל, מכותנה ויוני־סקס (ענק)

 בהדפסים ספורטיביים סוודרים
 נעלי־ סינטטיות, פרוות אופנתיים,

 נעלי־בית וצמר, כותנה גרבי ספורט,
וצעיפים. כובעים המישפחה, לכל

 והמחירים יקר כל־כך כשהכל היום,
האמרי את לחקות כדאי בשחקים,

 גם אלא בשאו־אוף, רק לא קאים
 יקנה לא אמריקאי לחיסכון. במודעות

 שבועיים שבעוד יידע אם בחנות
— מכירה כלומר ״סייל״, בה יתקיים

 אמריקאי סוף־עונה. של ולאו״דווקא
 ייראה המחיר אם ירוקיו, את יזרוק לא
 הווילג׳ לאיזור ירוץ הוא מדי. גבוה לו
 בהנחה. שם וייקנה לבית״החרושת או

חסכנות. זאת קמצנות, אינה זאת
 ועכשיו החנות. ממחיר חצי

 ומיששו עינינו ראו אשר את נסקור
ידינו.

 בתחילת נערכה הסיור התחלת
 מטה, כלפי אלנבי מרחוב כלומר השוק,
 דוכני על־פני לעבור אי־אפשר דרומה.
הווסטים את לראות בלי לילדים הג׳ינס

מציאות
הכרמל
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בצבעי הם האופנתיים המעילים משה. נפתלי 111 1 / 11/1
 בחומר וממולאים ניילון עשויים וחום, שחור צהוב, לבן, כחול, אדום,

 גם יש למבוגר. 2,500ו״ לילד שקל 2,200 במחיר ונמכרים פולימיד, הנקרא
לתינוקות. ואוברולים וסטים וגם מתפרקים שרוולים עם מעילים

בושה זאת איו
 בשוס־ רקמת

 ביהוד הכומר.
 כאשד עכשיו.

לחסוך צווו יש

 שוקים, אוהבים שלא אנשים ש ^
 — חולי״שוק שהם אנשים ויש
 שלא היכן בעולם, מקום שבכל אותם,
שוק. יחפשו יהיו,

 שוק־ ,עבורם חוויה הוא שוק כל
שוק־פרחים, שוק־בגדים, פישפשים,

 איזה, חשוב לא — וירקות פירות שוק
 אווירה עם שוק, שיהיה העיקר

 וצעקני הומה שהוא ככל וציבעוניות.
 על בו להתווכח שאפשר ככל יותר,

ייטב. כן — מציאות ולמצוא המחירים
 שוק־הכרמל הוא כזה שוק

הכל בו יש תל־אביב. של המפורסם
— 50 1

 משה בעל־החגות מימיו: שקל. 1,100 במחיר
 הסוגים, מכל נעלי״התעמלות גם המוכר בר״אילן,
 גם להשיג ניתן שקל. 600מ־ המתחילים במחירים
דמוי־כבש. ובד צמר אקרילן, עשויים נעלי־בית

שוק בדוכני נמוכים במחירים
ישראל בעל״הדוכן, מימין: הכרמל. 14 ת

 אינן הפירמות אומנם לוויאן. עדי ומשמאל: אספיר,
שובה, האיכות אבל גזורות; לרוב, והתוויות, ידועות

 ואופנתיות. יפות הגזרות משופשף, הסטון־ווש בד
 הווסטים את אדום. בשילוב כחול הצבעים:

 מחיר ורוכסנים. אבזמים ניטים, מעטרים והמכנסיים
שקל. 1,550 לילדים: שקל, 2,000 למבוגר: וסט

 חמוצים, ירקות, פירות, כל: מכל
 ותתפלאו: בגדים. והרבה מתוקים
אופנתיים. הבגדים

 לי: אמרו הנובו־רישיות חברותיי
 פיתאום מה לשוק, הולכת את ״מה

 ואני איתי בואו תשובתי: בשוק? לקנות
השוק. את לכן אראה

 שבשביל והסברתי, שיכנעתי
 של לא־אכזב מקור שם יש הילדים
סיבות: מכמה וזאת, בגדים

נמרץ. בקצב גדלים הילדים •
 קטן יהיה השנה, להם שקנית מה

הבאה. בשנה עליהם
 את גם הורסים הילדים •

 — השנה חדש שהיה ומה הבגדים,
הבאה. בשנה ימות

אופנתיים, רק לא הם הבגדים •
 לא הם והמחירים סופר־אופנתיים. אלא
נמוכים. ממש אלא סבירים, רק

 כמובן אז איכות, על מדברים ואם
יש סמוכים ברחובות גם ויש. יש

5 ~ ונעלי־בית מגפיים
 ולילדים החורף, לימות המתאימים גומי, יים

וצהוב, כחול בציבעי ובבוץ, בשלוליות המשחקים


