
בארץ התפרנים שאר ולכל לשכירים הצעות גם ■ש או

 בכיכר סנוב,
היית? המדינה

 ירושלמית הרועה, סבירים. במחירים
 מזלה את בתחילה ניסתה במקורה,

 ארבעה לפני אך בדיזנגוף־סנטר,
 להיסגר התחילו כשחנויות חודשים,

 להמר החליטה היא בכיכר־המדינה,
הזה. המקום על דווקא

 לעשות מקום יש כי סברה היא
 המותאמים במחירים ישראלית, אופנה

 מספקת ״אני ישראליות: למשכורות
אחה״ פריט של במחיר פריטים שני

 אצל להשיג אפשר בגדים ואיזה
 לשלמם? משגת היד שגם הרועה,

 מתחת באורך קיצית, שימלה־פוטר
 58 בחזית: ופרפר קצר שרוול לברך,

ואפור). לבן ירוק, שקל(בגווני אלף
 חולצה בסיגנון חליפת־ז׳אקט,

 שקל. אלף 72 מסריג: צרה וחצאית
 אלף 42 ויפה: עדינה חולצת־תחרה

 אלף 52 סינתטי: משי חולצת שקל.

שקל.
 רחבות חגורות אביזרים, מיבחר

 שרשרות צמידים, עגילים, מעור,
אלף 64 עד שקל אלפים מ״סז וכפפות

שקל.
 הכיכר, בהמשך מיכנסיים. בלי

מעצב־ של ויוקרתית, פינתית חנות

כדוגמנית המתכננת
המדינה. בכיכר דווקא המשוער, מעל והצליחה מזלה, את לנסות שנתיים,

 יש שחושבים. כפי מאיימים, כל־כך בתים בתל־אביב: יבר״המדינה ך*
 הסחורה. ובטיב בחנות תלוי ויש, המציעות ראוותניות, חנויות יפים, ^
 די המחירים את מציגות שאינן בחנויות תקליטים, כלי־בית, — טוב כל

 בזול. מציאות אין שם ברמיזא. לחכימא בגדים• ובעיקר נעליים שוקולדים,
 הרועה דליה של בבוטיק אבל והצבעים, האופנות הסוגים, מכל בגדים

אופנתיים, בגדים למצוא בהחלט אפשר לא והמחירים, הארץ. תוצרת וגם יבוא

י י 11□ 1ך11\ ך  האוהבת מצהלה, נאוה מדגימה ומרזה צמוד י
11 1  למדוד, לפשפש, המדינה, בכיכר להסתובב ^ 1111 1/

אומרת. היא מציאות", פה ״יש לקנות. כדאי ואיפה מה מחירים, לבדוק

 בחלון- סאקון. רוזה הפאריסי האופנה
 חליפת לבושות בובות שתי הראווה

 גבוהת־ סאקון קטי עצמה בחנות משי.
המ של בת־דודתו והמטופחת, הקומה

 אופנה ביגדי המציגה הצרפתי, עצב
וחול שמלות חליפות, בלבד, עילית

 חגורה פריט לכל נקי. ממשי הכל צות,
תואמים. וצעיף

 מיוחדים, לאירועים בגדים אלה
 בהזמנה. ולא מוכן אך מיוחד, משהו

 מנוקדת קלאסית, שמיזיה שימלת
 אך שקל. אלף 800 ממשי: בכחול־לבן

 כמו ממשי, מציאות גם סאקון אצל יש
 ירוק- בגווני מהממת חליפת־משי

והח עטלף בסיגנון החולצה שחור,
 מ־יש שקל. אלף 350 צרה: צאית

 ז׳ורז׳ט עשויה וצהוב, בשחור לת־ערב
 ורודה, חליפת״משי או נקי ומשי

 במחיר צרה, וחצאית חולצה הכוללת
זהה.

 ממשי במשהו מעוניינת שמאוד מי
 ליהנות תוכל חליפה, משגת אינה וידה

מוד טי״שירט, בסיגנון מחולצת־משי
כשרוולי וששרווליה בכריות גשת

 כחגורה, משמש וצעיף־משי קימונו
 זו, חולצה כפפיון. או לשיער כסרט

 שחור, לבן, אדום, — צבעים במיבחר
 אלף 80 — וורוד קרם, בננה, צהוב,
שקל.

 סאקון. רוזה אצל אין מיכנסיים אבל
 אינן בפאריס האלגנטיות הנשים

מיכנסיים. לובשות
 בלון, בוטיק בהריון. חתיכה

 בעלי וילדים. לבגדי־הריון מיוחד
 ומישלין הישראלי אשר הם החנות

 להורים בת מישלין, אומרת הצרפתיה.
 ״אני בפאריס: לטכסטיל מפעל בעלי

 להיות צריכה בהריון שאשה חושבת
 בכל מאשר זו בתקופה יפה יותר

 חתיכה להיות וגם בחייה, אחרת תקופה
ואופנתית!״
 למשל, מתאימה, זאת למטרה

 חתיכיות ומיכנסי־שורט חליפת־חולצה
 פירחונית חולצה של אחר, סט או בלבן,
 מכותנה, וחצאית צהוב־כחול בגווני
 הם אלה שקל. אלף 170 במחיר

 איכותיים, מפאריס, ביגדי־יבוא
בכמויות רק ויובאו עילית כקונפקציה

באו הרה צעירה מימין: ^7
 מודפסת, וחולצה ברול 11 !

כהרה. מתחזה בבלון המוכרת משמאל: ניבית. של


