
 חנויות יש ונחלת־בנימין אלנבי גוו־ג',
 למצוא ניתן שם זוהרות, ופחות קטנות
 המשותף במחירי־הזדמנות. יפים בגדים

הישר הגבר הפיכת הוא החנויות לכל
שאופנת יודע והוא לאופנתי. אלי

 פסה כבר הטי־שירט וחולצת הג׳ינס
לה.

 כשהגבר היום, סכסיות. רגליים
 את להתאים חייב הוא אשה, עם יוצא
 תדמיתו את ולשנות אליה עצמו

 שלא חסר״טעם, גבר עוד לא הקודמת.
אפ־טו־דייט. להיות עליו לו. איכפת

הגבר. את גם האדם, את עושה הבגד
 נראים הם שבחליפה גברים יש

ספור ובמיכנסיים בחולצה כחתנים,
 — ובשורטס ספורטאים, הם טיביים
אצנים.

 השורטס, הקצרים, המיכנסיים
 הישראלי אצל נכבד מקום תופסים
 כמו ושרבי קיצי במזג־אוויר המצוי.
 קצרים ממיכנסיים נוח יותר אין שלנו

 ארוכות רגליים שיש למי ומאווררים.
 סכסי, אפילו להיות יכול זה ויפות,
 רגלי למראה מחברותיי כמה אמרו

הזרים. הכדורסלנים
 ירשה לא מישרד שמנהל הוא נכון
 קצרים במיכנסיים לבוא לעצמו

 לביגדי־ בחנות מוכר אבל למישרד,
 יכול מונית, או אוטובוס נהג ספורט,

 כאלה ונוחיות תענוג לעצמו להרשות
 ביותר. רב והמיבחר לוהט. קיץ ביום

 הצבעים בכל קצרים מיכנסיים קיימים
 ומכל — ונמוכות גבוהות — והגיזרות

 ניילון סאטן, ג׳ינס, כותנה, הבד, סוגי
 את תואמות החולצות קיציים. וסריגים

של עשיר מיבחר מצוי וכן המיכנסיים,
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החמים. הקיץ לימי לגבר, נהדר
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 שרוול בעלות וטריקו, כותנה חולצות
שרוול. חסרות או

 הום חברת פנימי. תחתון
 לא הוא לגבר. לבוש במערכות מאמינה

 מה בארון ולחפש להתאמץ צריך
 לרוץ צריך לא והוא למה, להתאים

 מה עצה לו שתעוץ כדי לרעייתו,
ללבוש.

כו הצרפתית הום של המערכות
 מבדים מבד־כותנה, אריג חולצות ללות

 המיכנ־ שונות. ובדוגמות פסים חלקים,
 היא והגיזרה בצבע תואמים סיים

 גם חשבו בהום פנסים. עם או קלאסית
 באמת הוא אם בין הגלשן, הישראלי על
 על המסתובב מתיימר, סתם או כזה

גופו. את להפגין כרי החוף
 מגוון כוללים הום של החוף ביגדי

 ומיכנסי־גלישה ביגדי־ים של רחב
 היכולים פנימי, תחתון בעלי (סרפים),

 לבגד־ים, או לגלישה לשמש
 זהים, בצבעים טריקו, כשחולצות
המראה. את משלימות
 בעלות חולצות הן נוסף חידוש

 בכתף הדגשים עם רגלן, שרוול
 כותנה של בדים בשילובי טי וחולצות
ולייקרה.

 את המעדיפים נועזים. צבעים
למוצאה יוכלו האיטלקית האופנה

 וצריך קטן השוק שבארץ ״משום
 בזהירות והצבעים הדגמים את לבחור

 הגבר של טעמו על שיענו כדי רבה,
הישראלי."
 או חלקות פולו חולצות יש בבנטון
 או כחול אדום, לבן, בציבעי מפוספסות,

 טי חולצות יש שקל. 7,000ב־ — ירוק
 שגיז־ חולצות־כותנה, שקל; 4,000ב־

 בצבעים מיוחדת, שלהן רת־הצווארון
 טורקיז, חאקי, אדום, כמו נועזים,
שקל. 7,600 במחיר

 בשלל פנסים, עם מיכנסי־כותנה
)33 בעמוד (המשך

 בבנטון בלב־דיזנגוף. בנטון, בחנות
 בסיגנון ספורטיבית אופנה משווקים
ולאשה. לגבר יוניסכס,

 בעולם, חנויות 3000 לבנטון
 האיכות בשל הוא לה שיצאו והמוניטין

 הנמכרים מוצריה, של והאופנתיות
 בבחריין וגם בארצות־הברית באירופה,
סעודיה. שבשולי

 בתל־ לאחרונה שנפתחה בחנות,
 המייחד ורבים. יפים פריטים יש אביב

 32ב־ מיוצר פריט שכל הוא ביטון את
 כל מגיעים לא לארץ ״אבל גוונים.

החנות, בעל דגני, חזי מסביר הצבעים,״

 ופרחונית קיצית חולצה 11111^
1X1111 מ וצהוב אדום בגווני

יעקבזון. רפי בעיצוב כותנה, בד

 ניילון מבד עשוי שהוא הבגד של העיקרי יתרונו
 חדש. תמיד ונראה מהר מתייבש הוא זו ומסיבה
ומיכנסיים. מיקטרונים חולצות, ממנו מייצרים
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לבן. אדום, שחור, בציבעי החובב, לגולש מרשימה
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