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האסטרולוג של ספרו את שקנו לאלה מאד. פשוט
לביא: שבתאי

 האסטרולוגיה בעזרת העתיד ״חיזוי
מאמינים...״ שאינם לאלה

 - הישראלית הבורסה על הפרק מן
דלי) מזל של הציור מעל 107 (עמי

כסף. מייצג הבורסה בענין ״יופיטר
 העיסקאות חביב פלוטו, בץ מתחלקים הבנקים של המניות

 מניות של המלך הוא נפטון נפשנו... מחמל ויופיטר, האפלות,
תצטערו". ארון.לא לטווח עליו לכו הנפט.

)6 שורה ,114 (עמי
זה בית באיזה ליופיטר. נפטון בין צמידות יש בינואר 15ב״__

אצללד
 על הצמידות. פשר את שמבהירה קריקטורה מופיעה 79 (בעמי

ספר) באותו 40-32 מעמודים תלמד הבתים
 ל־ בלבד שקל 960 ס ע״ צ׳ק שלח
 ותקבל 53111 גבעתיים 1157 ת.ד.

 תחזית עם יחד הספר את חוזר בדואר
.1984 ינואר־דצמבר לבורסה, יומית
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_ התיסמר אופנת -
)33 מעמוד (המשך

 מזרחי ניטים עצומה. ריסיקה
 , ממורמר, אינדיאני ראש מאופנת

 ־־״■ מישרד־המיסחר־והתעשיה כנגד וטוען
 שיהיו ליצואנים ״אומרים ומכוו־היצוא:

 גדול. אחד בולשיט זה אבל תמריצים,
 למצב אגיע שאני ייתכן איך אחרת,

 בלי העלות, במחיר מייצא אני שבו
יקנה?״ שהקניין כדי רק רווח,

 תמריצים לתת צריכים לדעתו,
 מתמרמר, הוא בדולארים. ישירים

אחד. מאף פוחד ולא מוחה,
 רוצה רק הוא להרוויח, רוצה לא הוא

 מאמין הוא לשוק. מוצריו את להחדיר
 ברמה היא שלו שהקולקציה
 . בפיתוח, משקיע הוא בינלאומית.
 1—. בכישרון, ברעיונות, בטקסטיל,

 עצום. סיכון זהו ובכסף. במוטיבציה
 בלעדיים בדים על הון־עתק מוציא הוא

חדשניים, ואביזרים
 לבוא. מאחרות לא המחמאות

 היצרנים אחד אצלו היה השבוע
 בגרמניה, אביזרי־אופנה של המובילים

 התפעלות מרוב כשיכור הסתובב
והתלהבות.

 שקיצרו בסדר זה מזרחי של מצירו
 ימים לשלושה שבוע־האופנה את

 צריכים ״הקניינים ארבעה: במקום
 י היו פעם הזמנות. ולרשום לראות לבוא,
 1— עסקים לעשות ובמקום באים

 משתזפים היו הם קונקרטיים,
 ורק ברחבי־הארץ, יומיים ומטיילים

 לעבודתם.״ מתפנים אחר־כך
 יהודית וורוד. אדום, אסור,

 קבועה משתתפת מגוטקס גוטפריד
 לה זו הקיץ. של בשבועות־אופנה

 משתתפת שהיא הראשונה הפעם
 שהיא משום וזאת פברואר, בחודש

 שלה הייצוא את להגדיל מעוניינת
 שמלות־מיכנ־ שמלות־הערב, בתחום

 יחסי חדש שטח וחולצות, סיים
בגוטקס.

 לדעתה, לה, יאפשרו מחיריה
 בלי גם בתחרות. ולהתמודד לעמוד

 לכל מגיעים היו הם שבוע־האופנה
 מתקיים אם אבל סוכנים, אותם

משתתפים, שהם ברור שבוע־אופנה
שבוע־האופנה: את שקיצרו כר על

 זה עסקים, לעשות רוצה שבאמת ״מי
 בעולם התערוכות כל את לו. מספיק

 בהוצאות לחסוך רוצים כולם מקצרים.
זמן.״ במינימום הקניות את ולרכז

 גוטקסז של בקולקציה והחידושים
 ,7/8 באורך מפוארות, שמלות־ערב

 ז׳ורז׳ט, קרפ פאייטים, מקטיפה,
וורוד. אדום אפור שחור, בציבעי
 בנו ברוך, ישראל ליום. דולר 80

 וגם ניבה בעל הוא ברוך, אברהם של
 הייצוא. 'מכון של מרכז־האופנה חבר
 מיסגרת אומר: הוא שבוע־האופנה על

 יצרנים, של סולו אירוע לאופנה,
וקניינים. יצואנים
 98מ־ היצואנים מיספר ירד גם היום

 את העושה קניין כי בעייה וזאת 50ל״
 מיבחר לראות בא מאירופה הדרך כל

 _ ארבע שלוש, ובשבילו אופנה של גדול
 זאת סריגים, או ביגדי־עור של חברות

תעשיה. לא
בשבוע־האופנה, משתתפת ניבה

 ניבה הענף. תדמית על לשמור כדי
 להגיע ויכולה שנה 20 כבר מייצאת
ישירה. בצורה הקניינים לאותם

 זאת בלוח־המחירים, לעמוד כיצד
 חושבים בעולם קשה. שאלה

 מוצרים להשיג עדיין אפשר שבישראל
כך. זה אץ אך המחיר, בחצי

 הילטון מלון דווקא נבחר ולמה
 ^ שבוע־האופנה? את בו לקיים היקר
 הכל, סך אך אחרים, מלונות כמה בדקו

 נותן הילטון זולים. יותר לא המחירים
 ביותר, הטובים התנאים את

 וממוזגים. נוחים חדרים אולם־תצוגה,
ליום. לחדר דולר 80 משלם יצואן

 מנהלת בקנשטיין, מירי מסכמת
 מכון־הייצוא: של מרכדהאופנה

 מפאת מחירים, של בעיה ״קיימת
 בערך והירידה בארץ האינפלאציה

 הקניינים האירופיים. המטבעות
 _ אותו את זר במטבע לשלם מוכנים
 שעברה. בשנה ששילמו המחיר

 יקר יוצא היצואנים תחשיב התוצאה:
 שיבוצעו זאת, בכל מקווים, אבל יותר,

מוצלחות.״ עסקות
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