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נאור. רינה המדור, עורכת על-ידי הזה״ ״העולם קוראי עכור כמיוחד ערוך

ת וכל■ רהיטים בי
 גדולה רוח קורת לי לגרום שרוצה מי

 המצוי- הקיר צלחות מאותן אחת לי שיקנה
 היפה הרהיטים חנות קארו, של ביד רות

 מקום באף ראיתי לא .99 דיזנגוף ברחוב
הדומי ריפוד בעלת והכורסה מאלה. יפות

מקסי פשוט היא שם להם שיש הצבעוני נו
מה.

 קערת כיניהם קל, מודרני ריהוט
 צכעוניים שטיחים עומדת, פירות

 עץ קערות לאמכטיה, מקסימים
 מ־ ומזרונים מיטות אמנותיות,

נמ נאים, הול ומדורי ״מפי״ כיח״ר
 אלנכי פפג׳ כהביתן, כולם צאים

111.

 כסף מלא בכיס דוקא להנכנס חייבת אינך
 ,106 אלנבי אלדד, חשמל לצרכי לחנות

 ממנורות אחת מיקסר, בעיניך חן נשאו אם
כלש נברשת או הנאות הצבעוניות השולחן

בתשלומים. גם זאת לקבל תוכלי — הי
מר, ג׳ורג׳ המלך ברח׳ הרהיטים חנות רנו

והנעי הקטנות האוכל בפינות מתהדרת ,7
 הכורסאורי בעל הסלוני הריהוט שלה, מות

 ספות הנוחים, הכתיבה שולחנות הנמוכות
רב. אינו שמחירו נאה ריהוט ועוד

ואידיא רחבה מיטה בעל נהדר שינה חדר
 שד הראוה מחלון נשקף — לעצלנים לית

 עשוייב שרהיטיו ,43 בן־יהודה רח׳ ארקו,
ידועים. אדריכלים של תרשימיהס לפי

 בכסא- שתתישבי אחרי לקום תרצי לא
 בעל קליעה, מדברי העשוי המקסים הסל

 גוהדי, האחים אצל פלדה קונסטרוקצית
 זו חנות כמובן. הכל, זה אין .120 דיזנגוף
 והנאה הקל המודרני הריהוט את מספקת

 ושטי־ בארץ, ביותר המפוארים המלון לבתי
לעיניים. תאווה פשוט הם המגוונים חיהם

 הוא ידעתם, שלא במקרה ״פורמייקה״,
 גבי על והמודבק לשיש הדומה פלאסטי חומר

 כאלה, חמודים שולחנות מודרניים. שולחנות
 למצוא תוכלו ומשרדי ביתי חדיש ריהוט ועוד

ת י כ ת, ב  שם להם יש .10 שיינקין רח׳ רו
ישי ספסלי בצורת נאים כביסה ארגזי גס

בה.

 ושתי חמוד דומינו שולחן מערכת ראיתי
 (כפולה) קלוב לספת מתאימות כורסאית

עבו המבצע ,56 הרצל רח׳ אושינסקי אצל
הזמנה. לפי גם דות

כשתכנסי ולילה לילה באלף כמו תרגישי

ומתנות ם עדיי
 יש .91 דיזנגוף ברח׳ השטיחים למרכז

 אירופאיים פרסיים, אכזוטיים שטיחים להס
נוחים. בתשלומים זאת כל — ומקומיים

 מקומי, נוף של פיתוחים בעל מעדן מזנון
בן־ ברח׳ פרקש הרהיטים חנות אצל ישנו

 אחר, ואלגנטי מודרני לריהוט פרט ,78 יהודה
בהירה. שינה חדר מערכת כולל

 נוקשים צוארונים סול, מפתח בצורת סיכה
 הינומות ארנקים, שונים, מצבעים נפרדים
 זיוה של תמונה בתוספת כובעים לכלות,

 חלונה את מאפיינים חופה, בתלבושת שפיר
 ברחוב האבזרים חנות כינר, צילי של

פינסקר.

הע הפתגם אומר בפרחים״ זאת ״אמור
 או הולדת, יום לו יש חולה, מישהו תיק.
 האשד. או הנערה את לשמח רצונך סתם

 פרחים פרחים. לה הבא — אוהב שאתה
 ספק ללא תשביע ,2 פינסקר ברח׳ אופרה

רצונך. את
 אצל טעמו לפי משהו ימצא אחד כל

 ברח׳ הנודעת הספרים חנות סטימצקי,
 החל שס יש רוטשילד. שדרות פינת אלנבי

ספ כיס, ספרי שונות, מארצות עת מכתבי
הדו בכל התלבשות תולדות מדעית, רות

 וכלה שקספיר, כתבי כל בישול, ספרי רות,
ואנדרבילט. של הנימוסים בס'פר

 מסדה, הוצאת של האחרון, ספרה
 ב־ נשקף סויטוניוס, של הקיסרים״ 12 ״חיי
 מס״ הספרים חנות של הראוה בחלון גאוה
 שקיבלה העם, אחד פינת הרצל רח׳ דה,
 הספרים. בענף ביותר הטוב העסק כבית פרס

 גם שם ישנם הכל. כמובן, זה אין אולם
 ומתורג־ מקורית ספרות יפים, ילדים ספרי

קורא. כל של טעמם את שתספק מת
 ידך כמטחוי להיות יוכל יצחקי ישראל

 ״הד משל מתקליטיו אחד את תקני אם
כמו הוא שלהם האחרון שהשלאגר ארצי״.

בר שמשון חסידי אם אולם המזג״. ״שיר בן
 — הוכס נג׳ר לילית או ירקוני יפה מי,
מגוון. מבחר לכם יש

 בעל תכשיט של צורתו עליך נמאסה אם
 אל תסורי לא מדוע שלך, מסויים ערך

יהפכו והם ,50 אלנבי זנדכרג,׳ תכשיטי
 שתוכלי כמובן ונאה? חדיש לעדי אותו לך

 שעו־ את לתקן ואפילו חדשים, דברים להשיג
לפגישות. לאחר ולא נך

 וחדה אדם נחלת יהיו לא שוב תאנה עלי
 הם ומעלה. סרנים רבי של לא אפילו דוקא,

 נשים של החמודות אזניהן על מעתה יתנוססו
 מתכת בכרום, ענקים, אד עגילים בצורת

 האחרונה הצעקה אגב, מוכספת. או מוזהבת
 מבדולח ענקים היא עתה העדיים אופנת של

 והתפעלתי ראיתי האלה הדברים כל אדום.
ג, בחנות נ  המקשטת החנות ,34 שיינקין עו
בתצו והדוגמניות היופי מלכות את כרגיל

אופנה. גות

 וארגנו ילדות כשהיינו הימים את זוכרת
מס וארבעה חוטים סליל על מצמר חגורות
 משוכלל יותר הרבה מכשיר כעת יש מרים?

 צבעים בארבעה לארוג המאפשר ״עדי״ בשם
 קטנים שטיחים תיקים, לכרים, ציפיות שונים

 ואפשר, 2.650 רק הוא המחיר דבר. כל —
 אחרים, וצעצועים בובות, לדובונים, פרט

אלנבי בפסג׳ שנקר צעצועי אצל להשיג
־'■י*, ,111

פוד ורודות כפפות חמודים, בודהא פסלי
שפ קוסמטיקה, מוצרי ריסים, מסלסל ריות,

 כל — אכזוטית ומניפה שעות מאריך תון
 בתמרו־ לקבל אפשר אדיב שרות וגם זה

.111 אלנבי בפסג׳ לילק קית
 ענבל, להקת השאר בין הדור, גדולי כל
 ום נהדר אילת נוף שפיר, זיוה הררית, חיה
 של החלון את מקשטים נאים, פרצופים תם

.30 אלנבי אור, פרי הצלמונית

ובד״□ ולבשו■ ר!
נה עבודות ראיתי ,63 אלנבי וגן, בכית

קלו סלים — וקש רפיה של ומגוונות דרות
 ואר״ תיקים לכסיבה, וצבעוניים גדולים עים

מעדנים. הול וסידורי נקים,
 דוגמות את לראות סקרנית כבר את אס
 גל־ נעלי אל פני — והקייץ האביב סנדלי
מגוון. מבחר המציג ,1 יהודה בן דח׳ זר,

 מרהיבים, אבזמים עם נהדרות נשף נעלי
 מנדלר אצל נמכרים האחרונה, האופנה לפי

 בחנות אגב בוגרשוב. פינו! ,1 סירקין ברח׳
אורטופדיות. נעלים מזמינים זו

 ראיתי ,72 אלנבי רחוב קרוננכרג, אצל
 שעל יפה שחורה סירה מענינים: דברים כמה

אב עורפית בשורה מתנוססים הצרפתי עקבה
ו תכולים, אלגנטיים סנדלים מבריקות, נים

יד. עבודת והדורות, סגורות סופר נעלי

ה מן החל שונות, בדוגמות גברים נעלי
 בנעלי וכלה הספורטיבית, האמריקאית נעל
צר אצל נמצאים צרה אלגנטית ונעל קרפ

.3 בנימין נחלת פתי,
 שאוכל כדי לקייץ רוח בקוצר מחכה אני

 נמרוד, של המקוריים סנדליו את ללבוש
חדי דוגמות עונה כל המוציא ,185 דיזנגוף

ומגוונות. שות
 ספק, ללא תמצאנה, מעודן טעם בעלות

 א־ רח׳ ורשאי הנעליים בסלון מבוקשן את
ה לבריאות גם ליופי, פרט הדואג, ,48 לנבי
רגל.

החליפות יש אלה, חמודים יצורים לילדים,
ל, אצל ביותר המקסימות והתלבשות  אלנבי ני

 אצל כמו הוא בהם, השולט כשהצבע ,33
אדום. הנשים,

 .ב־ בפסג׳ המכנסיים חנות ל״פרסקו״,
ל ואופיינית מיוחדת גיזרה יש ,2 פינסקר

הלו גוף לכל כמעט מתאימים הס מכנסיה.
מ או שחורים, להשיגם אותם..אפשר בש

עתה. שלובשים כפי שובצים,

צבעו כפפיטה הנראה מג׳רסי חלקים שני
 אצל עיני תשומת את משכו ישרה, בגזרה ני

להי מאד אוהבת אני .116 דיזנגוף נדיר׳
 טעמם בגלל בעיקר זו, נעימה לחנות כנס

 המסודר הראוה וחלון בגדיה של המעודן
מנומ קורדרוי חליפות גם להם יש רב. בחן
עתה. שמודרני כפי ומפוסטרות רות

 בסרטים, כמו לרקוד, שחור טריקו בגד
 ברחוב. בלכתך ראייתך, בתחום בדיוק נמצא
 ובגדי מאד ספורטיביים סודרים ועוד זאת

ל בחנות למצוא אפשר אחרים, התעמלות
.106 אלנבי ״שדם״, ספורט דברי

בצ בלון ממשי לילדים חמודות חליפות
של הראוה בחלון ראיתי שונים, בעים

 פרט המתהדר, .6 שיינקין וכנו, כרומכרג
 גם ומקוריים. יפים גברות במכנסי גם לכך,
ענין. זו בחנות ימצא גבר

 לראות שאפשר ׳הבודדות החנויות אחת
 שלה, הראוה חלון ליד מצטופפים גברים

ם היא די  אחת זו היתה .56 אלנבי ברח׳ מ
ה בגדי את שהנהיגה הראשונות החנויות

לר מה יש לנשים גס האמריקאיים. ספורט
 מגוונות חולצות השאר בין בה. ולקנות אות

קצ ומכנסיים ספורטיביים סודרים נהדרות,
רבעי. ושלשת רים

 ו־ פורים לנשפי דבר קנית לא עדיין אם
 למצוא שתוכלי מובטחני מוגבל, !תקציבו
 מתאימות וחולצות חצאיות או ערב, שמלות

 .74 בנימין נחלת ?ןזרטקס, אצל למסיבות
 בצבעים קורדרוי מקטרני גם שם נמצאים
שונים.

בקר וצרים ההולכים ההדוקים המכנסיים
אופ בלבד. לנשים מיועדים אינם הרגל סול

 לראותם, ואפשר לגברים, גם עברה זו נה
 יפות, איטלקיות ספורט חולצות בתוספת

ר האלגנטית הבגדים בחנות ו ט ק י  בן רח׳ ו
מוגרבי. ככר ליד יהודה,

 אחד דיורי בממד להיראות• רוצה את אם
 לעזור תוכל איטלקיים ממדים בשלושה או
 ולמחוכים לחזיות החנות במעט לא לך

למ תוכלי כן א.7 יהודה בן הורוביץ,
 מרהיבות, דקיקות לילה כותנות שם צוא

נאים. ולבנים ים בגדי
 קשה הוא לנערות ילדות בין הביניים גיל
 כל את למצוא תוכלי אולם להלבשה, ביותר

 בסניפי איטם־יטיבל בחנויות מבוקשך
תמ ילדים לבגדי .פרט בנימין. ונחלת אלנבי

נאים. נשים לבני גם שם צאי

 את הרחוב באמצע להרכיב נאלצת הייתי
הח שאכן להיוכח כדי שלי הראייה משקפי

ה בחלון הנמצאת ההדורה האפורה ליפה
רן, צמר של ראוה  עשויה ,32 אלנבי קו

בח חייט. כמעשה נראית היא יד. בסריגת
המפור הסריגה צמר את גם תמצאי זו נות
 לוזל־אביב לבוא חייבת אינך ליליפות, סם

בירושלים. גם סניף להם יש כך. לשם
כא טכניקולוו־יים חלומות לחלום תוכלו

המר הצבעוניים המיטה כלי על תשכבו שר
 פרט .1 בנימין נחלת ירקוני, של היבים

 בצבעים מגוונות מגבות גם להם יש לכך
עליזים.

ל כדי רבות בחנויות לנדוד צריכה אינך
 ׳כרכה, אצל חדשה. בגדים במערכת הצטייד
סוד חצאיות, שמלות, תמצאי ,181 דיזנגוף

ומקטרגים. רים
 טכס־ בהכרת למתנה משהו ימצא תמיד

לב זה יהיה אס .7 בנימין בנחלת א׳׳י טיל
תינו חליפות ניילון, גרבי גברים, וגרבי ני

ו מפוספסים רחצה מעילי או חמודות, קות
צורה. עליזי מנומרים

 למכר־ אל סורי נפשך, חפצה בפרור, אם
ר׳  ההדורות החנויות אחת ,24 בן־יהודה ג

ל קירור בבית גם המחזיקה בעיר, ביותר
פרוזת. ואיכסון שמירת


