
בית ספר לאופנה

אם התמזל מזלך לאהוב גולפים, את מסודרת לשארית החורף

 מכורה לגולף או 
לא מסוגלת להתקרב?

לא משנה מה 
השאלה, גולף 

שחור הוא 
התשובה

בספר "אני שונאת את 
הצוואר שלי" נורה אפרון 
ממליצה לקנות כל גולף 

שחור טוב שנקרה בדרכך. 
טיפ: מראה השכבות שתמיד 

עובד - גולף דק מתחת 
לחולצת כפתורים ומעליהם 

ז'קט.
גולף, 50 שקל, הודיס. 

חולצה, 120 שקל, ומגפונים, 

230 שקל, H&M. ז׳קט, 399 

שקל, ריזרבד. ג'ינס, 160 
שקל, קסטרו
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צולם בדירה בעיצוב לוי חמיצר אדריכליםאיפה משיגים? ברשתות/אתרים. קרן שביט, דרך יפו 35, חיפה ובאתר

שלי גרוס | צילום: עדי אורני | סגנון: תמי ארד־ברקאי

ofna@laisha.co.il :יש לכן שאלות בענייני לבוש ואין לכן את מי לשאול? אנחנו פה

נגה מילשטיין 
בת 38, שחקנית, יוצרת, מפיקה 

ואמא של לני, בן שנה וחצי.
מככבת בהצגה Next Stop בתיאטרון 

הבימה )בבימויה של מילי אביטל, 
ההצגה הקרובה ב־13.3(: "חזרתי 
אחרי שמונה שנים בניו־יורק עם 

הצגה שהפקתי וכתבתי יחד עם מילי 
אביטל ובן פרי - קומדיה על יזמים 
ישראלים בניו־יורק. ההצגה מופיעה 

גם באירועי חברות הייטק וחברות 
שעובדות עם קהלים בינלאומיים. 

החלום הוא שהיא תהיה המותג 
הבידורי של עולם ההייטק ותפתח 

עבורי צוהר להזדמנויות חדשות 
בטלוויזיה ובקולנוע, כשחקנית 

וכיוצרת".
סגנון אישי: "בין קז'ואל לקלאסי. 

אני הכי נהנית ללכת עם סט מדליק 
ואיזה אביזר להשלמת הלוק, והכי 

הכי אוהבת שמלבישים אותי בבגדים 
שלא הייתי יודעת לבחור, לשלב 

ולהעז ללבוש בעצמי".
באיזה בגד את מרגישה הכי בנוח? 

"בפיג׳מה".
עם מה לעולם לא תצאי מהבית? 

"עם בגדים מלוכלכים, קרועים, 
חושפניים מדי או כאלה שמרחיבים 

אותי. כולל, לצערי, פיג'מה".

סוודר גולף בהיר 
על תקן בגד 

בית יגרום לך 
להיראות כמו 

כוכבת בסרט של 
ננסי מאיירס

סוודר ומכנסיים, 
100 שקל כל 

אחד, רנואר

שילוב 
לאמיצות: 

גולף 
ואוברול

גולף, 90 
שקל, ריזרבד. 
אוברול, 648 

שקל, קרן שביט

יש דרך 
להפוך 

קפוצ'ון 
לבגד כמעט 

אלגנטי?
כן! כל מה שצריך 

זה ללבוש מתחתיו 
גולף והנה הוא 

בגד ראוי לכל גיל 
וסיטואציה

גולף, 120 שקל, 
ריזרבד. קפוצ'ון, 
H&M ,160 שקל

ייראה מעולה 
מתחת לז'קט 

משובץ
גולף, 249 

שקל, קסארה. 
ז'קט, 449 
H&M ,שקל
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