
מיו או הארץ תוצרת אלגנטית, טיבית,
 הנעלה, פרוות, ביגדי־כלה, — באת

 חנויות וגם תיקים כובעים, אביזרים,
 איטלקיים, רהיטים רהיטי־קש, של

סוכ־ ,פוסטרים בולים, וידיאו, סיפריות

ו מעדניות מיסעדות, נויות־נסיעות,
קונדיטוריות.
 ישראל, עם בקולבים. מציאות

וא במקום מסתובב הארץ, רחבי מכל
קונה. פילו

ל מ ץ1||  אבי־ ושלל מטריות מישקפיים, ארנקים, ן
1  שם יש לי. תיק בבוטיק למצוא ניתן זרים □ \1 1
שקל. 4,500ב־ טקאי תיקי למשל כמו מציאות, גם

ן ך ן ך ך ן ן ן  בבוטיק וחומרים סיגנונות צבעים, של עשיר במיבחר ך
 שב־ הבגדים הסנטר. של המיזרחית בגדה בנטון, 11 1 1111/

הארץ. קצות מכל באים והקונות והקונים מאיטליה מיובאים בוטיק

 איטלקיים בגדים המייבא פיורוציי, בבוטיקויקים מדפים
 מכיכר- שעבר בבוטיק, שוחר״אופנה. לנוער

נמכר. והכל אחוז, 50 של הנחה עכשיו נותנים סנטר, לדיזנגוף המדינה

 תחת נמצא שהכל יתרונות, יש דווקא
 בוז- להציץ שאפשר אחת, קורת־גג

וא לקנות. גם ושאפשר לוגות־הראווה
שוכ לב־דיזנגוף של המערבי בצד כן,
ספור אופנה של לרוב, בוטיקים נים

אן בבוטיק אלגנטייםבגדים רי ריי דו (מדגימה:ג
 שם לקבל אפשר עכשיו מיזרחי). גני

החודש. טוף עד דחויים צ׳קים וגם אחוז 20 של הנחה

 ולהידמות לחקות אוהביס הודים ן*
 פתחו, לכן ולאמריקאים, לאירופים

 חדיש מיסחרי מרכז שנים, חמש לפני
בעב או סנטר, דיזנגוף — בתל־אביב

 שאם חשבו לב־דיזנגוף. צחה, רית
 טוב יהיה ודאי לגויים, טוב כזה רכז

גשם, ויורד כשקר בחורף, ליהודים. ,ם

 ובקיץ, המקום, בצל הקונים יחסו
 לפוש, ייכנסו מזיע, ישראל עם כשכל
 הנעות במדרגות ינועו גלידה, יאכלו

בבו כספם את וישאירו לקומה מקומה
הרבים. טיקים

 אומנם לקח היה. כך כמעט ובאמת,
 ולראות לקלוט ישראל עם להמוני זמן

בית־כלא. אינו ומקורה סגור שמקום

 המקורית הכוונה היתה בדיוק זאת וקונדיטוריות.
 מרכז ליצור - שנים חמש לפני המקום, מקימי של

אחת. קורת״גג תחת הכל יימצא שבו ענקי, מיסחרי

ך ך ~ ■ ן ך טר בדיזנגוף ך  פרוות, בגדים, - סנ
1# מטריות, כובעים, תיקים, נעליים, # ^

מיטעדות מישרדי-נטיעות, פוסטרים, רהיטים, בולים,

 לממיזי* מיכז
*מ318<*ח

אן בבוטיק רי ריי דו  20<*׳ מציעים ג
 למחזיקי ו־&יסז ימים, לעשרה הנחה

המתנוס הנחות, מרוב כרטיס־אשראי.
רו שלא כמעט חלון־הראווה, על סות
הח בעלי שמציעים הסחורה את אים
ספור בסיגנון בגדים המחזיקים נות,

 ובהחלט אופנתי מאוד, אלגנטי טיבי,
 וחצאית־ חליפת־ז׳אקט כמו מיוחד,

 את מעטרים שכפתורים מיכנסיים,
 אלגנטיים שחורים מיכנסיים או צידה,

 35,000ב־ סוודרים שקל, 30,000ב״
 נעלי־סירה ההנחה. לפני הכל שקל.

 תוצרת גבוה, עקב בעלות קלאסיות,
 — המראה את להשלים הבאות מטרו,

שקל. 20,000 רק
 קומות, שתי בעלת גדולה, בחנות
ס והנקראת קטן, כולבו המזכירה  בונו

 המפש־ ונשים גברים נראים אנווה,
 מציאות. ומחפשים הקולבים בין פשים

 מיבחר מציג מרוצה, מנהל־החנות
 ונוער, גברים ביגדי של ביותר עשיר

־ כמו חוץ, ותוצרת הארץ תוצרת אן  ו
אי מאקו, גילס, אל פרו, לו  אק־ דני

ס — ולנשים אלפינה, סל, ה מי  אנוו
ר תחתוני גם וג׳ינסים. טרנינגים -  פיי

דין  שקל, 4,500 — סרוגות קר
אל חולצות סל דני ק  15,000 — א

שקל.
 מציעים הראשונה הקומה בפינת

שרש־ עגילים, — אופנתיים אבזרים
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