
 פרוות ער רדעת שרצית מה
לשאור מי את לך היה ולא

ארו לאכול הלכתי הכל בסך
פגש ובמיקרה חברה, עם בוקר חת
 פרות בעל פרוון, שחר, אבי את נו

 בתל־אביב בן־יהודה ברחוב אלסקה
 מיגדל־ במלון ומהודרת חדשה וחנות

 להשכיל רצון מתוך בהרצליה. דניאל
 שאלתי ארוחת־הבוקר, אכילת כדי תוך

 לי, נדמה תשובות. וקיבלתי שאלות
 האחרון בזמן יצא לא לכו/לכם שאם

 אתם גם פרוון, עם ארוחת־בוקר לאכול
לדעת. תרצו

 חיות 50מ־ כי למשל, ידעתם,
 ועושים העור את מפשיטים מיסכנות

 ושאר וכובעים וז׳אקטים מעילים מהם
 הירועות שהפרוות נכון אבזרי־ביגוד?

 מינקים, כמו מחיות באות ביותר
 בונים, נוטריות, נמרים, שועלים,

 דובים, כבשים, ארנבים, צ׳ינצ׳ילות,
 אבל טלה. של ועוברים כלבי־ים תנים,

 פחות ידועים בעלי־חיים של חייהם גם
 ציידי־ מצר מתמדת בסכנה נמצאים

כסף.
 הראשונים הפרוונים הגיעו לארץ
 אירופה, ממיזרח ,30ה־ שנות באמצע

בהמונים, עליהם עטו לא הקונים אבל

ודוגמנית שהר פרוון
 שני מאוד. בודדים נשארו ומכולם

 היו בארץ שעבדו הראשונים הפרוונים
 היסוד את שהניחו רוזן, ומר פישמן ר3

 מאוד מכובד ענף הוא שהיום למה
 היום זר. במטבע רב כסף וימכניס

 מומחים, 80 באגודת־הפרוונים רשומים
 כמחצית עוד מסתובבים לאגודה ומחוץ

הזה. המיספר
 למוצרי־ החנויות עשרות למרות ■

 הלקוחות עריין בארץ, המצויות פרווה
 מארצות־הברית התיירים הם הגדולים

 מן הם בארץ הפרוות מחירי ומאירופה.
 בעיקר וזה המערבי, בעולם הנמוכים

 פרוונים גדול. פער־תיווך שאין מפני
המעו הפרוות את מייבאים הישראלים

 ומוכרים בעצמם תופרים בעצמם, בדות
 בארץ ביותר הנמכרות הפרוות בעצמם.

 ו־ השועל הברייט־שוונץ, המינק, הן
 הוא ביותר זול ז׳אקט־פרווה הנוטריה.
 ״שפן") לזה קוראים (הם ארנב מפרוות
 דולר, 200ל־ 60 בין הוא בארץ ומחירו

 הבגד. ובעיצוב החומר בכמות תלוי
 לכדי מגיע שועל־כסף מפרוות ז׳אקט
 אפשר מהודר מינק אבל רולר, 3,500

 וישיגם רולר. 3,000ל־ אלף בין למצוא
 במינק, נפשה שחשקה למי ז׳אקטים

 ז׳אקט לו: מתנגר הכספי מצבה אבל
 אצל להשיג אפשר מרגלי־מינק

 רגליים, להם עסוקים(נשארות פרוונים
ב המינק) מגוף מעילים שעשו אחרי

עבריים. שקלים 700 י
 י ללבישה מתאים הפרווה ז׳אקט

 בערב, וגם בשעות־הצהריים בבוקר,
 וגם ג׳ינס למיכנסי גס מתאים והוא

 מעיל אם אגב, מפוארת. לשימלת־ערב
שום אין מהאופנה, יצא שלך הפרווה

שונים סוגים שיבעה יש שועל:

 כדי לפרוון, אותו תיקחי שלא סיבה
 מעיל מהם וירכיב העורות את שיפרק

 מחיר מודרנית. בדוגמה לגמרי, חדש
 דולר, 500ל־ 200 בין נע כזה שינוי
 שינה בעצמו שהוא לי מספר שחר ואבי

 חמש כבר מסויימת גברת של מעיל
 ואופנתי חדש מעיל לה יש וכך פעמים,

שנים. שלוש־ארבע בכל
ב נקבעת הפרווה מעילי אופנת

 בתי־אופנה שם יש ובמילאנו. פאריס
 יוצרים והם בפרוות, רק המתמחים

 ומוכרים עונה, מדי חדשות דוגמות
העולם. בכל לפרוונים אותן

 ואת עצמם את המכברים הפרוונים
 וללונרון למילאנו נוסעים מיקצועם

 רוגמות לקנות כרי בשנה, פעם לפחות
 נוסעים הם בשנה ופעם טובה, וסחורה

ה בפראנקפורט, החשובה לתערוכה
 באופנה, החירושים כל את מביאה

הפרוות. ובשימור בעיבוד,
 הרבה בעולם קמו שנים כמה לפני

הקי להגנת־בעלי־חיים, אגורות מאור
נגר חקיקת־חוקים ואירגנו רעש מו

 פסק לא אומנם הציד חיות־טרף. ציר
 פרוות־נמר, מעילי קניית אבל לגמרי,
האגו שחברי מאחר התמעטה, למשל,

 ניו־יורק ברחובות הולכים היו דה
 היו סכין־גילוח ובעזרת אחרות, וערים

הדורות. נשים של מעילים חותכים
 כמעט ואמריקה אירופה בארצות

 יש ומעלה הבינוני מהמעמר אשה לכל
 רק בישראל יותר. או אחד מעיל־פרווה

 הנשים התחילו האחרונות בשנים
 הן אלה וגם פרוות, לעצמן לקנות
 לחו״ל לנסוע הנוהגות נשים בעיקר

 המעוניינות נשים או בחודשי־החורף,
 שלהן. החברתי הסטאטוס את להעלות

 יבינו מאוד שבקרוב חושב שחר אבי
 לא פרווה שז׳אקט הישראליות הנשים

 אלא מותרות, של פריט שאינו רק
 חסכוני, אפילו הוא רבים שבמקרים

 אירוע, לכל בו להשתמש שאפשר מפני
 אין כתמים, קולט שלא כמעט הוא

 עונה. בכל למיכבסה אותו לשלוח צורך
 צורתו את לשנות אפשר — וכאמור

שנים. כמה מדי

פרחה על ר11ב1לע איך
 יגולה שאת לך דעי גגירתי, פרווה, מעיל לעצמך קצית נבר אס

 חגויות״הפדווה של במחסציס בחודשי־הקיץ, אותו, לאחסן
 מקום לך יש אס זאת, עס יחד לחודש. דולר 5כ־ תמורת הגדולות,

 כותנה(לא בסדין מכוסה כשהוא בבית, אותו לאחסן תוכלי בארון,
לנשוס>. צריכה הפרתה ני בניילון,
 היסב אותו לנער מעיל־הפרווה, את להוציא יש בחודש פעס

 אפשר הפרווה, על מייק-אפ של כתמים נוצרו אם לארון. ולהחזירו
 יותר כתמים במים. טבולה מטלית בעזרת בקלות אותם להוריד
 אחד* וטאלק. לבן בנזין של תערובת בעזרת להסיר אפשר רציניים

 במכונה הפרווה מעיל את לרענן אפשר שימוש של שנים כמה
הפרתת. בחנויות הנמצאת מיוחדת,

 קולב על אותו לתלות צריך בשלג, או בגשם נרטב המעיל אם
 מזיקים אינם והשמש השלג הגשם, הכל. זה שיתייבש. ולחנות
לפרווה.

׳טמי דדאלד,


