הריון עם פאסון

הורים
וילדים

הבטן אמנם הולכת ומתרחבת ,אבל אין סיבה שלא תלבישו אותה יפה .ריקי רט יצאה
לבדוק את ההיצע ההריוני לחורף הקרוב

אפורים בהירים מעולם הספורט ,מעושנים
כהים משולבים בשחור ,אדומים וסגולים,
זהובים וכסופים מטאליים וחאקי בהיר וכהה
עם נגיעות צבאיות .המרקמים והטקסטורות
משלבים רקמות איקסים בחוטים מתכתיים,
תחרות עדינות משולבות בשמלות ואריגים
דמויי עור במט ובמבריק.
טישרטים וחולצות 300–140 :שקל
שמלות 490–280 :שקל
מכנסיים 350–130 :שקל
חצאיות 300–100 :שקל
ג'ינסים 350-290 :שקל

ריקי רט
לא מזמן קראנו שוב על אדם וחוה .תכל'ס ,אם
חוה הייתה מנשנשת שוקולד או כל דבר אחר
לא בריא במקום תפוח ,ככל הנראה אנחנו
הנשים לא היינו סובלות את "בעצב תלדי
בנים" .דמיינו לעצמכם עולם בלי בחילות,
הקאות וצרבות ,בלי צירי לידה ובלי צורך
באפידורל .בחזרה למציאות — בהריון יש שני
דברים משמחים .הראשון הוא שבסוף תשעה
חודשים את מקבלת תינוק ,והשני הוא שיש לך
תירוץ טוב למלתחה זמנית חדשה .פעם בגדי
הריון היו שם כולל לאוסף אוהלים שהתגבש
בצורה הבאה :קניית בגדים בשתי מידות גדולות

יותר ,הפקעת בגדים מהאבא של התינוק,
וכמובן שנור מחברות/אחיות/גיסות שילדו
לפנייך .היום מושקעים בנישת הביגוד להריון
הרבה מאמצים כדי לייצר בגדים יפים ,נוחים
ונעימים ,גם כשאת שוקלת עשרה קילו יותר
מהרגיל .אז מה יש לחנויות ולרשתות השונות
להציע לכן העונה? להלן סקירה קצרה.

ניקה
בוטיק לנשים בהריון ולאמהות לתינוקות ,שבו
מצאנו את קולקציית סתיו־חורף של המותג
 .9fashionהמותג נמכר בלמעלה מ– 40מדינות

בעולם ,ונחשב לאחד ממותגי האופנה המובילים
להריון ולאמהּות אחרי לידה .הקולקציה
מאופיינת בצבעוניות מעושנת הכוללת גוונים
חמים–קלאסיים של בורדו ,אפור ,חום ,שחור
וסגול .בנוסף ,מצאנו פריטים בהדפסים מעולם
החי והטבע ,ופריטים המתאפיינים בגימורים
מעניינים כמו תפרים ייחודיים ,כיווצים,
קשירות ,אפקט המעטפת ,חיתוכים חדשניים,
אבזמים ואורכי שרוולים משתנים וא–סימטריים.
בבוטיק מצאנו שמלות וחצאיות באורך מידי
אופנתי ,מכנסיים בגזרות שונות ,טוניקות,
טופים וחולצות מגוונות בשלל צבעים ומידות.
המותג מציע בגדי הריון רשמיים לנשים
שצריכות להקפיד על הופעה ייצוגית ואלגנטית,
וכן מבחר עדכני ויוקרתי של בגדי ערב.
חולצות 350–250 :שקל
מכנסי בד וג'ינסים 450–350 :שקל
שמלות 450–350 :שקל
להשיג ב"ניקה" — בוטיק לנשים בהריון
ולאמהות לתינוקות .רחוב האצ"ל  ,7קריית
אונו ,בחנות האינטרנטית ובנקודות המכירה
המובחרותmynika.co.il .

רמי לי
ברשת  Ramileeשולטת קולקציית ה–STREET
— לא זרוק מדי ולא עשוי מדי ,אופנתי ועדכני
במידה הנכונה .הקו השולט בקולקציה הוא
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ּ ַפ ְרצּוף ֶׁשל ְׁשנֵ י דּ ּונָ םֶ ּ ,פה ְמ ָע ָרה
וְ כֶ ֶרס ְּכמֹו ַהר ִמ ְתנַ ּ ֵׂשאת ַּכ ִּב ָירה.
יכֹות,
ַרק ָה ַרגְ ַליִ ים ֶׁש ּלֹו ַמ ְצ ִחיקֹות ִס ּ
דַּ ִ ּקיקֹותִ ,מ ְת ּפ ְֹוקקֹות,
יֹותר ִמ ּׁ ְש ֵּתי דַּ ּקֹות.
לֹא ַמ ְחזִ יקֹות ֵ

הליין האורבני ,והבגדים מאופיינים במראה
קליל וצעיר.
הרשת מציעה מבחר שילובים שידבר לכל אחת
— משילוב של ג'ינס במראה זרוק עם חולצת
בייסיק דקיקה ,ועד לאאוטפיט של סקיני
ג'ינס עם חולצת אובר סייז ועליונית .הצבעים
המאפיינים את קולקציית ה– STREETנעים על
סקאלת השחורים ,הכחולים והירוקים.
בין הפריטים הבולטים בקולקציה :חולצות
בייסיק ,חולצות דקיקות בשילובי פסים ,תחרה
והדפסים אופנתיים .הרשת מציעה גם קולקציה
רחבה של מכנסי ג'ינס לאישה ההריונית.
חולצות :החל מ– 100שקל
סריגים :החל מ– 100שקל
שמלות :החל מ– 150שקל
חצאיות :החל מ– 140שקל
מכנסיים :החל מ– 160שקל
ג'ינסים :החל מ– 200שקל

זהו בום ,מלך בומבה ,שעושה אמבט של
תה ואחר כך מסתבן ואחר כך שותה .ויש לו
עוד כמה וכמה הרגלים מזעזעים .המלך בום
(החממה הספרותית של סטימצקי) הוא ספר
ילדים על שליט מצחיק שמנהל ממלכה עם
חוקים משונים .רוב היום הוא נח ופקידיו
מבצעים עבורו את העבודה ,ובשתיים בדיוק
הוא עוזב את הכל לטובת ארוחת צהריים
משובחת שנמשכת כמעט עד הקפה של
ארבע .הספר המחורז עוקב אחר סדר יומו
המשעשע של המלך מהיקיצה ועד לערב,
אז צריך למצוא פתרון לתותחים המפרים
את שנתו .מדובר בספר מצחיק ,קולח ומלא
דמיון ,שילווה את הילדים למיטה עם חיוך
וגם אתכם .את הספר חיבר יהודה תלמי,
בן קיבוץ משמר העמק וחבר בו .המאיירת
גלית אדר היא בתו.

צילום :הנס מוריץ ,גון סל ,עידו לביא ,ליאור נורדמן

H&M MAMA
ב– H&M MAMAמציעים בגדי הריון התואמים
לקונספט של הרשת כולה — בגדים אופנתיים
במחירים סבירים יחסית ,שיאפשרו לך לקנות
הרבה פריטים בלי להתלבט בנוגע לעובדה
שהם ישמשו אותך רק מספר חודשים .הטרנדים
המופיעים בקולקציה תואמים את הטרנדים
העולמיים המשתקפים בשאר מחלקות הרשת.
בנוסף ,קיימת גם קולקציית הלבשה תחתונה
מותאמת במיוחד לשלבי ההריון ,ובהמשך גם
להנקה .הבדים רכים ונושמים (רובם 100%
כותנה או עשויים כותנה אורגנית) להבטחת
נוחות מקסימלית.
מכנסי הריון 250–120 :שקל
חולצות  120–30 :Tשקל
חולצות אריג 150–90 :שקל
שמלות 250–120 :שקל
קרדיגנים ,סריגים ,מעילים 400–150 :שקל

דרך המלך

אבישג ארבל
בקולקציה של אבישג ארבל מצאנו מבחר
הצעות לבוש מבוקר ועד ערב .הבגדים
מעוצבים עם השפעות משנות ה– ,80דרך
דפוסי חיות פרא ,וינטג' ספורט ,שילובי
שחור ולבן — ביחד וגם לחוד ,תחרה ,סריגים
מטאליים והשפעות צבאיות .הצבעים
הדומיננטיים בקולקציה הם שחור ולבן ,מגוון
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