צילום :ולריה שפירא

6,461 @michurra

סטייליסטית ראשית ,רנואר
"השמלה שימשה את אמו
של בן זוגי בשנות ה־60
וה־ ,70היא עברה אליי ואני
עיצבתי אותה מחדש .אלבש
אותה לראשונה בערב ראש
השנה ,ואספור את השניות
הבודדות שיידרשו לה כדי
לזהות את המקור .על אף
ההסתייגות שלי מ'בגדי
חג' ,השילוב בין כותנה
בדפוס דקלים עם אלמנטים
מעולם בגדי הערב ,כמו
מחשוף גב וכתפיות שחורות
מוצלבות ,הוא משהו שאני
יכולה לחיות איתו; איתו
ועם העובדה שהשמלה
הזאת צועקת ריזורט ,וזאת
התחושה שאני משתוקקת
לשמר ,בעיר ,בלב ובארון,
עד הגשם הראשון".

אירה סימונוב
24.2k @irasimonov

שמלה ועגילים :דורין
פרנקפורט ,חגורה :ברטה,
תיק :דיור

צילום :אלון ראובני

בלוגרית אופנה ומנהלת
קריאייטיב
"לכבוד החג בחרתי לוק
שהוא בראש ובראשונה
חגיגי ,מיוחד ויפה .מעבר
לזה אני מרגישה איתו נוח,
הוא טבעי לי ,אוורירי וקליל,
לא משהו שאני רק אחכה
כבר להגיע הביתה ולהוריד.
והעגילים? טוטאל לאב".

צילום :ירדן בייקר

מאשה רודוב

בר מרום

73.6k @bar_marom

מעצבת אופנה ,בעלת
המותג ברנדה
"תראו ,אני בחורה די לא
רגועה .כל היום רצה ,מתזזת,
לא מפסיקה לדבר ,לזוז,
לבכות ,לצחוק .החגים עבורי
הם שנייה להירגע ולהתנתק,
להתמקד בי ובמשפחה שלי,
לעשות פאוז לכל היומיום
הנפלא־אך־מתיש שלי.
בחרתי בשמלה הזו כי היא
מרגיעה ,מלטפת ,חגיגית
ותעזור לי לזכור לעצור".
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שמלה :ברנדה

יום־יום חג

מיכל עזר

 10פאשניסטות מובילות קיבלו מאיתנו בריף:
להצטלם במה שהן מתכננות ללבוש בראש השנה

סיון פניני

34.8k @michal_azar_sp

24.2k @sivanpnini

בעלת הבלוג stripes and pearls
"בחג הקרוב אני הולכת לשלב בין
שתי האהבות הגדולות שלי :הדפס
המשבצות (שמסתמן כמאסט לחורף
הקרוב) והדפס הפסים ,שבניגוד
למצופה ,עובדים מצוין יחד ויוצרים
לוק ייחודי ומושך".

עוסקת בשיווק דיגיטלי ,מרצה
בשנקר ,בלוגרית ויוטיוברית
"אני אוהבת לבן חגיגי בחג ,אבל
עם טוויסט מגניב :חולצת בגד
גוף במראה ספורטיבי עם פסים
אלכסוניים ושדרוג דרמטי של נפח
בשרוולים .בכוונה צירפתי מכנסי
טייץ ספורטיביים ,כדי לתת טאץ'
אדג'י .את הרגליות של המכנסיים אני
לובשת מעל השוז! נעליים כסופות
יקפיצו את הלוק והעגילים מוסיפים
בלינג .גם ארגיש בסטייל
וגם יהיה לי נוח עם
הקידס".

חולצה גברית :זארה ,מכנסיים :ברברי,
תיק :מייקל קורס ,נעליים:
& other stories

מרב פרנק־הוכברג

בגד גוף :זארה ,מכנסיים:
 ,Shopbopעגילים :הלנה,
נעליים :יונייטד ניוד

קורין אברהם
@yasalamfashionblog
79.5k

צילום :שרון צובלי
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דניאלה שרביט
19.2k @danielasharvitt

מאפרת ומעצבת שיער
"לראש השנה בחרתי לוק קלאסי
עם שילוב צבעים שאני מאוד
אוהבת :שחור־אדום־לבן .זה
מחמיא ושיקי ,יוצר מראה
נקי ויפה שמתאים לי בדיוק
לחג ובהמשך לעוד הרבה
הופעות".

חולצה,cb fashion :
סרפן ,תיק ונעליים:
אלי אקספרס

30k @raysegev

אקטיביסטית גוף ודוגמנית
"החג הזה אלבש בגד של מותג
ששייך לחברתי נטלי טל .השמלה
מאוד נעימה ויש משהו מרענן בבד
ובהדפס שלה ,שמשדר התחלה
חדשה .זה בגד קליל ונוח ,כמו
שאני אוהבת ,שמאפשר לי לארח
או להתארח בכיף ובלי מאמץ.
בשילוב עם כפכפי זהב נראה לי
שזו תהיה בחירה נכונה להתחלה
של שנה חדשה".
שמלה,first.apparel :
כפכפים :אלמביקה

28.5k @moodyroza

בלוגרית אופנה ועיתונאית
"הסגנון שלי נשי מאוד,
ולאחרונה אני אוהבת
שמלות ארוכות מודפסות.
אני מעדיפה לשלב מותגי
יוקרה עם מעצבים צעירים,
כמו הנעליים עם התיק
בתצלום".
צילום :ליאה גלדמן

שמלה :זהבית תשובה ,נעליים:
פורה לופז (אברהם פרזנטורית
של המותג)

ריי שגב

שמלה :טופשופ ,תיק:

@sasha_pikula

עגילים :סטודיו דוסה,
נעליים :שאנל

10k @litalkoby

סטייליסטית ,קניינית
אופנה ומרצה בבית
הספר של "קשת"
"הלכתי על לוק
שכבות ,שכולו
מסר אחד גדול:
להזכיר לעצמי
ולכל היושבים
בשולחן החג
שנסתכל תמיד
קדימה ושנהיה אנשים
טובים יותר".
בגדים roseanna :לבוטיק ורנר
נעליים :בלנסיאגה ,משקפי
שמש :פנדי

צילום :אסף ליברפרוינד

בלוגרית אופנה ,תיירות
ולייף־סטייל ויועצת
קריאייטיב
"המוטו שלי הוא לא מה את
לובשת ,אלא איך את מרגישה
עם מה שאת לובשת .לכן
בחרתי שמלה לא צמודה ,כדי
להרגיש נוח ,לאכול ולנשום
במהלך הארוחה ,וטוויסט
של נעליים עם זריקת צבע
מעניינת .צהוב הוא אחד
הצבעים המועדפים עליי,
בעיקר באקססוריז".

רוזה
סינייסקי

ליטל קובי

