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והישראלית. הניו״יורקית לצעירה שוב מסודר. קצת פרוע, קצת לסירוק,

ולערב. הצהריים
למיספרות, זמן אין עובדות לנשים

 שאשה כך לעקרות־הבית. לא גם
 לבוא תוכל שבו במצב להיות צריכה

שישה או לארבעה אחת רק למיספרה

 היא בסטייל, לא היא לה, נוח לא
 נכנסת אשה כאשר לכן, בצרות.

 תמיד הם ומישל, פייר של למיספרה
 אחר־כך ורק בקשתה היא מה שומעים

הם ואז דעתם, את לה מציעים גם הם

 אותה ממאווק^עשו ישראלים שני
איו מסבירים הם בניו־יורק. בגדול

ך | ץ11| ץ1|  במראה- לה״גרסון, אה קצר, בשיער ן
ו צעירה נערית, תיסרוקת הנער. 11 4 ■1111

סגלגלות פנים לבעלות בעיקר המתאימה ספורטיבית,

הכי־טוב. ביחד מחליטים
 במיסעדה. כמו זה פייר: הסביר

מחליטה. ואת מציע המלצר
עם אליהם שבאו לקוחות להם היו

תיספורת. או צבע לחדש כדי שבועות.
 תיספורת איזה מציע. המלצר

באופנה? היא ותיסרוקת
במיבנה־ ותלוי אישי, עניין זהו

ל ך1|  בגוונים פסים תיסרוקת ץ
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יותר. ארוך בשיער היי־לייטס,

 צעירות הגילים, ומכל השכבות מכל
 עשירות ונשואות, רווקות ומבוגרות,
ותפרניות.
 פייר(״פרוס־ משוחררת. אשה

 במיבטא אנגלית המדבר ועקנין, פר״)
 הארבעים, בשנות גבר הוא צרפתי,
אי בסיגנון בקפידה ולבוש מטופח
 התחנך מארוקאי, ממוצא הוא טלקי.
 בנחל שירת סעד, הדתי בקיבוץ בארץ

 עזב הצבאי שרותו ואחרי המוצנח,
ניו־יורק. הגדולה העיר לטובת

 המצליח השיער מעצב פייר, אומר
בקו היא העכשווית האופנה והאמיד:
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עובדים. 80 מועסקים ובה דונם, חצי כמעט על רעת לארצות- שהיגרו לשעבר, ישראלים מילדות, חברים
 תיספורת שמכל הוא הרעיון
 הקצר בשיער ולוא לה, שמעצבים

 ובקלות לבדה לעצב תוכל היא ביותר,
לאחר- לבוקר, — תיסרוקות שלוש

 אם מסויימת. תיסרוקת וביקשו ז׳ורנל
 זאת. עשו לא הם להן, התאימה לא היא

 הצעירים לפאנקיסטים לצבעים: אשר
ירוק, הם האופנה גווני — למיניהם

 השיער בצבע במיבנה־הגוף. הפנים,
 את להתאים צריכה אחת כל והעור.

 שלה. לסטייל וגם לעצמה התיסרוקת
אם כי לאשה, שנוח מה זה סטייל
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