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שמלה עם שרוול נפוח –
 טאפט פוקסיה

₪470.00  ₪580.00

השמלה שלך לליל הסדר 
ולכל אירוע!

נסיכותית מרשימה וייחודית
נוטפת סטייל ויוקרה

מבד טאפט לייקרה סופר חגיגי ונח
מכפלת להארכה 7 ס"מ



שמלה עם שרוול נפוח – 
פרחים

₪600.00 ₪700.00

השמלה שלך לליל הסדר
ולכל השנה!

נסיכותית מרשימה וייחודית
נוטפת סטייל ויוקרה

מבד ג'קארד פרחוני בצבעי פסטל נדירים
מכפלת להארכה 7 ס"מ



שמלה עם שרוול 
נפוח – טאפט

שמלה עם שרוול 
נפוח – פרחים

אורך  ירכיים מותן חזה

110 130 74 82 XS

111 132 77 85 S

112 135 80 88 M

113 138 83 92 L

115 140 86 95 XL

אורך  ירכיים מותן חזה

110 150 74 86 XS

111 152 76 88 S

112 155 80 92 M

113 158 83 95 L

115 160 86 98 XL



שמלה עם שרוול נפוח –
 טאפט אפרסק

₪470.00 ₪550.00

השמלה שלך לליל הסדר
ולכל אירוע!

נסיכותית מרשימה וייחודית
נוטפת סטייל ויוקרה

מבד טאפט לייקרה סופר חגיגי ונח
מכפלת להארכה  5 ס"מ



שמלה עם שרוול נפוח –
 טאפט שחור

₪470.00 ₪550.00

השמלה שלך לליל הסדר
ולכל אירוע!

מרשימה וייחודית
נוטפת סטייל ויוקרה

מבד טאפט לייקרה סופר חגיגי ונח
מכפלת להארכה 7 ס"מ



שמלה עם שרוול נפוח –
 טאפט ירוק

₪470.00  ₪580.00

השמלה שלך לליל הסדר
ולכל אירוע!

נסיכותית מרשימה וייחודית
נוטפת סטייל ויוקרה

מבד טאפט לייקרה סופר חגיגי ונח
מכפלת להארכה 7 ס"מ



שמלה עם 
שרוול נפוח –
 טאפט ירוק

סט כפתורים 
חולצה וחצאית – 

פרחוני

אורך 
חצאית

ירכיים מותן חזה

75 98 80 88 XS

76 100 82 90 S

77 102 84 93 M

78 104 87 95 L

79 106 90 97 XL



סט כפתורים חולצה וחצאית– 
פרחוני

₪480.00 ₪550.00

הסט שאת פשוט חייבת לחול המועד
חולצה וחצאית בהדפס מיוחד

נח, קליל, נעים על הגוף
מבד נושם ואוורירי

ללא מכפלת להארכה



שמלה מבד קליל
נושם ואוורירי

דוגמא נדירה שמדגישה מותן
וסיומת אלכסון למראה ייחודי ויקרתי

מכפלת להארכה  5 ס"מ

שמלה עם דוגמא במותן –
 ירוק

₪480.00 ₪550.00



שמלה עם 
דוגמא במותן –

 ירוק

שמלה עם 
דוגמא במותן –

פודרה

אורך  ירכיים מותן חזה מידה

110 112 78 88 XS

111 114 80 90 S

112 116 83 93 M

113 118 85 95 L

114 120 88 97 XL



שמלה מבד קליל
נושם ואוורירי

דוגמא נדירה שמדגישה מותן
וסיומת אלכסון למראה ייחודי ויקרתי

מכפלת להארכה  5 ס"מ

שמלה עם דוגמא במותן –
פודרה
₪480.00 ₪550.00



שמלה מבד קליל
נושם ואוורירי

דוגמא נדירה שמדגישה מותן
וסיומת אלכסון למראה ייחודי ויקרתי

מכפלת להארכה  5 ס"מ

שמלה עם דוגמא במותן –
כחול רויאל

₪480.00 ₪550.00



ה- שמלה שחיכיתן לה
חוזרת ובגדול!

בגזרה מושלמת
שמדגישה מותן ומטשטשת ירכיים

במגוון צבעים אביביים
מכפלת להארכה  10 ס"מ

שמלה עם כיווצים –
ירוק תפוח

₪390.00 ₪450.00



שמלה עם 
כיווצים

כחול רויאל

שמלה עם 
כיווצים

ירוק תפוח

אורך  ירכיים מותן חזה מידה

103 100 72 92 XS

104 102 75 94 S

105 104 77 96 M

106 106 80 98 L

107 108 82 100 XL



ה- שמלה שחיכיתן לה
חוזרת ובגדול!

בגזרה מושלמת
שמדגישה מותן ומטשטשת ירכיים

במגוון צבעים אביביים
מכפלת להארכה  10 ס"מ

שמלה עם כיווצים –
כחול רויאל

₪390.00 ₪450.00



ה- שמלה שחיכיתן לה
חוזרת ובגדול!

בגזרה מושלמת
שמדגישה מותן ומטשטשת ירכיים

במגוון צבעים אביביים
מכפלת להארכה  10 ס"מ

שמלה עם כיווצים –
 פודרה

₪390.00 ₪450.00



שמלה עם כיווצים –
פרחוני

₪550 ₪650.00

ה- שמלה שחיכיתן לה
חוזרת ובגדול!

בגזרה מושלמת
שמדגישה מותן ומטשטשת ירכיים

במגוון צבעים אביביים
מכפלת להארכה 10 ס"מ



הסט הכי עדכני ואופנתי
חולצה וחצאית בהדפס מיוחד

גימורים מדוייקים ונקיים
מוקפד. נקי. קלאסי

ללא מכפלת להארכה

סט קפלים חולצה וחצאית – 
ירוק

₪480.00 ₪550.00



סט קפלים 
חולצה וחצאית – 

ירוק

סט קפלים 
חולצה וחצאית – 

ורוד

אורך 
חצאית

ירכיים מותן חזה

75 96 75 80 XS

76 98 77 82 S

77 100 80 84 M

78 102 82 87 L

80 104 84 89 XL



הסט הכי עדכני ואופנתי
חולצה וחצאית בהדפס מיוחד

גימורים מדוייקים ונקיים
מוקפד. נקי. קלאסי

ללא מכפלת להארכה

סט קפלים חולצה וחצאית – 
ורוד

₪480.00 ₪550.00



הסט הכי עדכני ואופנתי
חולצה וחצאית בהדפס מיוחד

גימורים מדוייקים ונקיים
מוקפד. נקי. קלאסי

ללא מכפלת להארכה

סט קפלים חולצה וחצאית – 
בהדפס

₪480.00 ₪550.00



שמלת קומות
 פרחונית

₪370 ₪400.00

שמלה מבד שיפון בהדפס פרחוני 
בגזרת קומות מתרחבת ונוחה. 

בטנה מובנית על כל השמלה
מכפלת להארכה 10 ס"מ

היקף מידה
חזה

היקף 
מותן

אורך 
שמלה

XS88100105

S90106106

M92112107

L98116108

XL104120109



שמלת קשירה
פודרה

שמלת קשירה
תכלת

היקף מידה
חזה

היקף 
מותן

אורך 
שמלה

XS8270106

S8472107

M9676108

L9880109

XL10282110

שמלת קשירה -
פודרה
₪380 ₪400.00

שמלה מבד נדיר בברק מהפנט
גזרה ישרה עם

גומי מתרחב במותן וסרט שחור
מכפלת להארכה 10 ס"מ



שמלת קשירה -
תכלת
₪380 ₪400.00

שמלה מבד נדיר בברק מהפנט
גזרה ישרה עם

גומי מתרחב במותן וסרט ורוד
מכפלת להארכה 10 ס"מ



שמלה מיוחדת בגזרת מעטפת
בשילוב נדיר ועל זמני

של שחור עם שרוול נפוח
מאורגנזה יוקרתית

חגורה אלגנטית עם קשירה מקדימה
מכפלת להארכה  5 ס"מ

שמלת מעטפת עם שילובים – 
שרוול אורגנזה

₪480.00 ₪550.00



שמלת מעטפת 
עם שילובים – 

שחור לבן

שמלת מעטפת 
עם שילובים – 
שרוול אורגנזה

אורך 
חצאית

ירכיים מותן חזה

75 96 75 80 XS

76 98 77 82 S

77 100 80 84 M

78 102 82 87 L

80 104 84 89 XL



שמלה מיוחדת בגזרת מעטפת
בשילוב נדיר ועל זמני

של שחור עם שרוול נפוח
מאורגנזה יוקרתית

חגורה אלגנטית עם קשירה מקדימה
כביסה ידנית במים קרים בלבד!

מכפלת להארכה  5 ס"מ

שמלת מעטפת עם שילובים – 
שחור לבן
₪480.00 ₪550.00



סט כפתורים חולצה וחצאית– 
ירוק פיסטוק
₪480.00 ₪550.00

הסט שאת פשוט חייבת לחול המועד
חולצה וחצאית בהדפס מיוחד

נח, קליל, נעים על הגוף
מבד נושם ואוורירי

ללא מכפלת להארכה



סט כפתורים חולצה וחצאית– 
שחור
₪480.00 ₪550.00

הסט שאת פשוט חייבת לחול המועד
חולצה וחצאית בהדפס מיוחד

נח, קליל, נעים על הגוף
מבד נושם ואוורירי

ללא מכפלת להארכה



סט כפתורים 
חולצה וחצאית– 

שחור

סט כפתורים 
חולצה וחצאית– 

לבן

אורך 
חצאית

ירכיים מותן חזה

75 98 80 88 XS

76 100 82 90 S

77 102 84 93 M

78 104 87 95 L

79 106 90 97 XL



סט כפתורים חולצה וחצאית– 
לבן
₪480.00 ₪550.00

הסט שאת פשוט חייבת לחול המועד
חולצה וחצאית בהדפס מיוחד

נח, קליל, נעים על הגוף
מבד נושם ואוורירי

ללא מכפלת להארכה



כל הזכויות שמורות למעצבת 

'אביה יוסף'

סטיילינג: סיון עזריאל

צילום: רות ניזרי

שיער : יסכה קיסוס

איפור: שילת כהן

דוגמניות: ורד וניקול

עיצוב קטלוג: שילת ועקנין

לפרטים נוספים והזמנות התקשרי!

053-713-8037

contact@aviyahyosef.com


