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 תיכנון בשעת משכית. אופנת על חותמה
 אולם צה״ל, אליה פנה הנוכחיים, המדים

 ש־ החומריים לאמצעים מעל היתד, הצעתה
החיילות. למדי אז להקדיש מוכן היה צר,״ל

 האמצעי (הציור לייטסדורף של הצעתה
 הדיילות, חליפת על מתבססת אינה למטה)
ל כבסיס. עליה המליצו האופנאיות שרוב
 מתאימים, מדי־ד,דיילות אין לייטסדורף, דעת

 ואינם מעולה חייטות מצריכים שהם מאחר
 שמלה מציעה היא הצבאיות. את הולמים

 מן רחבה מעט מחצאית הבנויה ספורטיבית,
גב וחולצה גדולים, כיסים בעלת הנוכחית,

 רגלן. בגיזרת בטל־דרס ז׳אקט מעליה רית.
 רוכסן. ידי על נסגרים והבטל־דרם השמלה

 ה־ את ביטלה שלא היחידה ההצעה זוהי
בטל־דרס.
 ונעליים חגורת־עור מצורפות אלה למדים

הכובע במיוחד מעניין אחיד. וחומר בצבע

 טמבל. כובע מאשר יותר ולא פחות לא —
 האופנה שתמורות קלאסית, תלבושת זוהי
 להתאמה נוחה היא לשנותה. מחייבות אינן
גוף. לכל
 תל־אבי־ חנות־אופנה ״גראציה״, •
 ריני: קלארה תיכננה הצעתה שאת בית,

 מידה, לפי תפור ז׳אקט ועליה צרה חצאית
 גיזרה לחליפה אלכסוניים. כיסים שני בעל

הש (הציור הדיילות מדי דוגמת קלאסית,
למטה). מאלי,
 שנשאל מצליח, פסל סימון, גרונו •
 כפופה שאינה אמנותית, דעה להביע כדי

 ומעליה הנוכחית, החצאית את מציע לאופנה,
 יותר. נשי יותר, עגול צוארון בעל ז׳אקט
 הנשיות את להדגיש המדים על סימון, לדעת

למעלה). הימני, (הציור
 על־ידי בשעתה נתבקשה דיין יעל •

עיניה, כראות מדים להציע הזה העולם

 על ובעל־פה) (בכתב ביקורת שמתחה אחרי
 בעלת הנוכחיים. המדים של חוסר־ד,נשיות

 סב־ שירטוט שירטטה במראה חדשחק פנים
 משרטטת על־ידי פירוט ביתר שהועתק מטי,

 למעלה). מימין, השני (הציור הזה העולם
גב חולצה מאד, רחבה חצאית מציעה יעל
 הדיילת חליפת ואת לקיץ; — וסנדלים רית

 היחידה היתה יעל לחורף. — חגורה בצירוף
 לקיץ לגמרי שונים סוגי־מדים שני שהציעה
ב הסתפקו המתכננות ששאר בעוד ולחורף,

 על־ידי העונות לשתי שתותאם אחת, דוגמה
בלבד. האריג שינוי
 די־ ברחוב חנות ״אקסקלוסיב״, •
 אסתר שלה, שד,מתכננת בתל־אביב, זנגוף
 ז׳אקט ומעליה צרה חצאית מציעה ברעם,
 גוף לכל המתהדק בתפרי־יד, מעוטר חופשי

 אבזם בעלת חגורה על־ידי לממדיו, בהתאם
מציעה היא גם למעלה). האמצעי, (הציור

גכרדבן־אריסימוןפלטיטר

 קצינות אצל היום הנהוג כובע־הסירה את
שטוחה. ספורטיבית ונעל צד,״ל,
טי, •  בן־ ברחוב יטי החנות בעלת י

 פראק־ שהם מדים מציעה בתל־אביב, יהודה
 ביותר. צבאיים אינם אך לחורף, מאד טיים

 צווארון קימונו, שרוול בעלת מג׳רסי חולצה
 לחצאית מעל ככובע. גם משמש החולצה

 כפתורים ארבעה עם השק, בגזרת ז׳אקט
למעלה). משמאל, שני (ציור צרה. וחצאית

 ל־ ,ומורד אופנאית בן־ארי, ריקי •
 כפל עם צרה בחצאית דוגלת ציור־אופנה,

 חופשיות המאפשר ומאחור, מלפנים רחב
 קיצוני (ציור הצרה. הגיזרה למרות תנועה

 שורות שתי בעל הז׳אקט למעלה). משמאל,
 חגורה בעזרת גוף לכל המותאם כפתורים,
ה אורך לכל כפתור. עלידי בגב הנרכסת

 — הכובע תפרי־יד. של שורות שתי חליפה
שטוחה. ספורטיבית והנעל סירה,

 לדוגמנות האולפן בעלת פלטשר, לאה
 להיות המדים שעל טוענת החן, ולטיפוח

 לא שהחיילת כדי ומעודנים, נשיים יותר
 על לביתה. הגיעה עם בשאט־נפש תסירם
 אנגלית, — החליפה מגברדין. להיות האריג
 פלט- סירה. — הכובע מדי־ד,חיילות. דוגמת

 בעלות נעליים שהציעה היחידה היתד, שר
 פלטשר אולם בייבי. מסוג חצי־גבוה, עקב

 בטענה בציור, הצעותיה את לפרט סירבה
מקצועית. אופנאית שאינה

קי לאחת, פרט האופנאיות, שכל למרות
 להיות הנעליים שעל מאליו מובן כדבר בלו

 כך על לחשוב כדאי לא אם ספק שטוחות,
 בתפקיד חיילות כי הגיוני אולי כי אם שנית.

 שטוחות, נעליים תנעלנה — במשרד גם —
 אם השאלה נשאלת העבודה, יעילות למען
 חיילת כאשר לתפקיד. מחוץ גם נכון זה דבר

 מדוע למשל, תל־אביב, ברחובות מתהלכת
 גבוהות־ נעליים לנעול רשאית תהיה לא

לנשיותה. מוסיף הדבר אם עקב,
 לגבי האופנאיות רוב גילו דומה שמרנות

 מובן החאקי צבע כי סברו הן המדים. צבע
 שהציעה לייטסדורף, לפיני פרט — מאליו

 הנהו אך לחאקי, קרוב שהוא ירוק־זית
 ום אולם בז׳. או חום צבע או יותר, נשי
 החאקי צבע חדשה. למחשבה מקום יש כאן
היעי על־ידי המוכתב צבע הוא החייל של
 צבע זהו — בקרב החייל של הצבאית לות
 מזדמנת שאינה החיילת, אולם הסוזאה. של

 מדוע — במדי־ייצוג) לא (בוודאי לקרב
ל טוב שהוא צבע ללבוש היא גם חייבת

נשיותה? את גם בהצלחה ,והמסודר — הסוואה
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