
 והנימים, הרוכסנים בעלי המשגעים
 בסיגנון משופשפף הוא הג׳ינס כשבר

 וארום, כחול הם וצבעיו סטון־ווש,
תואם. מיכנס״ג׳ינס יש ולווסט

 חברת של היא הבגר על התווית
 זאת? חברה מיו איזה בלו־סקאי.

 ״זאת אספיר, ישראל בעל־הרוכן נשאל
 לא היא ״אולי משיב. הוא טובה,״ חברה
 מי אבל דיזנגוף, ברחוב בחנויות ידועה

 יתחרט. לא הזאת הסחורה את שקונה
 והמחירים הכי־חדישות הן הדוגמות

ממחיר־החנות. בחצי לפחות נמוכים
 על מתפלא ישראל זול? זה למה
 פה אין ״כי אומר. הוא .״זול,״ השאלה.

 מי נמוך.״ ומתח־הוווחים למדור מקום
 הוא ואם בבית, מודד לקנות, שרוצה
 יודעות, אמהות להחליף. ניתן רוצה,
 הילדים, של המידה מה כלל, בדרך
 לילריס הווסטיר! מחיר בעיה, לא וזאת
 2,000 ולמבוגרים שקל ,ז500 הוא

שקל,
 אומר פה,״ קונות השכבות ״כל
 את מרגיש אני׳ כן, אפליה, ״אין ישראל,
 שלושה תקנו; שאשר במקום המיתון,

" אחד רק קונה היא זוגות,
 על השפיע היפה מזג־האויר גם

 לקנות ממהריט לא הם לרעה, הקונים
חורפית, סחורה

 מצג זוכו׳ ולא שנים, עשר פה ״אני
 על תכרייו אולי א! אספיר, אומר כזה,"

 זה העונה כל ״אצלנו סוף־עונה? מכירת
 לא ־!,המחיר ובערב, סוף־העונה״

 אומר, הוא עגבניות," לא ״זה יורדים?
השאריות." את בערב זורקים לא ״כאן

 עולם המתקרא הסמוך, בדוכן
 כך על בעל״המקוב! מצבי־י הילד,

 הדוכן חנות, גם לו יש הדוכן שמאחרי
10 גיל עד ידים ליי בטרנינגים ע&יס

 גבוהים יותר המחירים ״בחנויות שקל. 250ב־ גברדין או טוויד קורדרוי,
 לילדים בעל־הדוכן. הרשקוביץ, ברנרד אומר יותר," לא אם כפול, לפחות

תואמים. צעיפים כשלהם סרוגים אקרילן צמר כובעי להשיג ניתן

י1לךן1 י ן1!1ך | ן | \ |  ניתן כן גס וצבעוניים אופנתיים 1ך11ו1|
1/ |1|  ודנה. רמי בשוק־הכרמל. למצוא 11 -1 11^1 11 14/

בד עשוי וקסקט שקל 650ב־ קטקט״עור מדגימים חובבי״כובעים,

 ובעיקר לילדות, סינתטי מאקרילן |1|1ך|ף|11ך| 1!ך||ך1
אהרון של בחנותו מוצאים לנשים, 111 14 1/ 1111 1^

 אפור לבן, שחור, בציבעי ומינק, שפן פרוות של חיקויים אלה גבריאלי.
 תלוי - שקל 3,800 עד ומגיעים שקל 1,900ב־ מתחילים והמחירים וחום,

לניקוי. לתיתם או פושרים במים לכבסם אפשר ובטיב. בגיזרה

 שהיא לחליפה, שקל 800 והמחיר
 אדידוס, מתקראת אך לאדידס, חיקוי

 עליה. מודפסות לבנה קידוש ואותיות
 ולבן, אפור בצבעי והם יפים הטרנינגים

ובורדו. שחור תכלת, אדום, לבן, כחול,
סביר. בהחלט הטיב. את ממששים

 תשלם אדידוס, חולצת רק שרוצה מי
שקל. 300 עבורה
 מצד הלאה. חופשי. כסך אין
 שכפצים עמוס דוכן ניצב שמאל

 בצבעים ניילון עשויים ומעילי־רוח
 בשילובי — ביותר אופנתיים

 כחול־שחור אדום־צהוב, בורדו־כחול,
 ברוכסנים. או בנימים הנרכסים —

 פולימיד עם ממולא הניילון חומר
 מגן ביותר, אופנתית שגיזרתו והז׳אקט,

וקור. גשם רוח, מפני
 כסוף־שיער, גבר משה, נפתלי

 כבר בשוק ״אני אומר: וחייכן, סימפטי
 יש היתה. לא קשה כזאת ושנה שנה, 35

 מחיר שכל בכך מתבטא וזה חזק, מיתון
יקר.״ לאנשים היום נראה

 יפה ״שכפץ אומר, הוא ״תראי,״
 מחירו ,10 גיל עד לילדים ואופנתי

1,500 למבוגרים בלבד, שקל 1,200
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 מודפס אדידוס שהשם טרנינג חולצת ומדגים רמי,
בהחלט, סביר הטיב קידוש״לבנה. באותיות עליה

 חולצה על שקל. 800 הוא לילד כזו אימונית ומחיר
 אפור״לבן, בצבעי למוצאן וניתן שקל, 300 תשלם

 מאחורי ובורדו. שחור תכלת, אדום, כחול־לבן,
חנות. גם נמצאת הילד, עולם המתקרא הדוכן,

 ,12 השעה והיום, זה? הרבה, זה שקל.
 כולם סיפתח. עשיתי לא ועוד

 היום קונה. לא אחד אף אך מתעניינים,
 מה לא זה חופשי, כסף לאנשים אין

פעם. שהיה

 הכסף את מחזיק אחד כל ״היום
 נפתלי המחר.״ מיום מפחדים חזק,

 ארוך שרוול עם מעיל״רוח שולף
 לאורכו, אותו מעטר שרוכסן לילדים,
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ד עשוי עדי מדגימה שאותו הסרבל  ושחור, אפור לבן, נצבע פרחוני פלנל נ
אחיד. בצבע כותנה עשויים אוברולים מיני כל גם יש שקל. 3,500 ומחירו
......... ! 51

*


