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 אותם את ללבוש החיילת צריכה בעצם, ״מדוע,
 מדוע אחר? גוף לו נתן שאלוהים החייל, כמו המדים

 יהיו לא מדוע לחיילת? מיוחדים מדים יומצאו לא
 ״אל־ לדיילות כמו - יפה, גזורים ייצוג מדי לחיילת

 במלאכה מוכשר מתכנן־אופנה ישותף לא מדוע על"?
 חיילת?" לכל המדים את יתאימו לא מדוע זו?

 הזה״ ״העולם עורף על־ידי נשאלו אלה שאלות
 בעיות־ על מקיף כמאמר חודשים, שבעה לפני )1134(

 שאלות בצה״ל. נשים של שרות־החוכה של היסוד
 רחבים בחוגים הד מצאו הן רטוריות. היו לא אלה

צה״ל כי לכף גרמו בארץ, הכטחון מוסדות בצמרת

 והאופנאיות האופנאים מן כמה אל פנה
ב בתל־אביב) ו״מדים" כר לולה (ביניהם,

החיילות. עכור חדשים מדים להציע בקשה
 את להפרות כדי סופית. גובשו טרם אלה הצעות
 הזה" ״העולם ערך כדבי, הנוגעים בל של המחשבה

 נשים תריסר אל פנה הוא משלו. מחקר השבוע
 מהם ביקש זה, בשטח להגיד מה להם שיש ואנשים

 המתאימים המדים את הזה" ״העולם למען לצייר
מד השער כתמונת צה״ל. לחיילת לדעתם, סיותר,

 של הדיילות מדי על המבוסס דגם דוגמנית גימה
איירווייס". ״אולימפיק היוונית התעופה חברת

 החיילות מדי לשנות? רוצים מה ת
הבאים: הפריטים מן כיום מורכבים

הח לובשת אותם לחורף, א׳ סוג מדים
 מורכבים הם ובמשרד. לתפקיד, מחוץ יילת

 מכנסיים או ולא־רחבה, לא־צרה מחצאית
נכ הכפתורים (רק גברית חולצה ארוכים,

 החייל), בחולצת מאשר הפוך בכיוון נסים
בטל־דרס. וז׳אקט וי סוודר

 חולצה קיצי, מבד דומה חצאית לקיץ:
גברית.
ספורטי הנעליים כומתה. הכו*ע: גזרת

שרוכים. עם ביות,
הקיצי ודוקרני. גס החורפיים המדים אריג

 הרע הקיץ. ולזיעת לחום ולא־נוח עבה
 הפנים את אף המכערת הכומתה, הוא מכל

 משווה היא ליעודה, בניגוד ביותר. הנאים
חיי ואמנם, בלתי־מסודרת. צורה לחובשת

 של הסכנה אף על בה מורדות רבות לות
נש שלא החיילות הן מעטות צבאי. משפט

ה אי־חבישת בשל לקנס או למאסר פטו
כומתה.

 השרותים לעבודות או לאימוני־טירונות
 המשרתות חיילות ארוכים. מכנסי־קיץ נועדו

 בשדה, נעשה ושרותן קרביים בתפקידים
 שאר ארוכים. מכנסים הן אף לובשות

א׳. סוג מדים עם זהים הלבוש פרטי

 כל בחיילת מעוררים אינם אלה מדים
ל החיילת בהגיע כורח. ללא ללבשם רצון

 וללבוש לפשטם ממהרת היא בעיר, ביתה
 המדים משוכנעת.כי בהיותה אזרחיים, בגדים

 המדים מן הבריחה וגבריים. חסרי־חן הם
 המקרים לריבוי הגורמת כללית, תופעה היא
אוס מטכ״ל פקודות כי הפרת־משמעת. של

 ללבוש וחיילות חיילים על בפירוש רות
 24מ־ פחות של בחופשה אזרחיים בגדים
שעות.

 חיילות אלפי על־ידי מופרת תקנה כאשר
 מאמץ אפילו נעשה לא כי עד יום, מדי

הפוגעת תופעה זוהי — בעבירה ללחום


