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 אחרי לענין. שאלה אותנו שאלו קוראות;) (ובעיקר קוראים כמה
 לחיילות, חדשים למדים הצעות שמונה שעבר בשבוע שפירסמנו

עצמו? הזה העולם הצעת מהי לדעת: קוראים אותם רצו
 בארץ, המומחים מיטב עם ששוחחד, הזה, העולם אופנאית

 דעה לעצמה גיבשה רובן, את שירטטה ואף הצעותיהם את קיבלה
 אחר חלק לה, נראה שאספה הפרטים מן חלק זה. בענין מסויימת

 הסתפקה לא המציעים, מן לחלק בניגיד לעיבוד. ראוי לה נראה לא
 המתאימים ונעליים, ארנק להם הוסיפה אף אלא בלבד, במדים

ציור. ראה התוצאה: הכללית. לתפיסתה
שדה, בתנאי הדרוש צבע־הסוואה שהוא החאקי, צבע את פסלנו

 מטבעה, החיילת, ברחוב. או במשרד לחיילת דרוש אינו ודאי אך
 צבע על לשמור רצינו זאת בכל אולם להסתתר. לא לבלוט, רוצה

 צבע או ירוק, זית בצבע בחרנו כן על החיילים. למדי הקרוב
 חום־קפה או בז׳ צבע ולכובע. לחליפה (״בוטיי״) ירוק־בקבוק

ולעניבה. לנעליים לארנק,
 הכיסים שני שבמקום אלא הנוכחית, כמו תהיה החולצה דוגמת
 הדוגמה לפי יישאר הסוודר שמאל. בצד יחיד כיס יבוא בחזיתה

לשנותה. צורך ואין נאה, הוי דוגמת הנוכחית.
 ב־ מעט רפוי הז׳קט

 3 גוף לכל ומתהדק טליה
 מאותו חגורה בעזרת

אב על־ידי הנסגרת בד,
 כיסים שני לו יש זם.

 לחגורה. מתחת אנכיים
 מדיפטין, עשוי הצו&רון

 בארץ, המיוצר זול בד
מ חזק יותר אחד בטון
כ עצמה, החליפה צבע
 צבע כן הצוארון, צבע

 ה־ על הגסים תפרי־היד
והחצאית. ז׳קט

 גזרתה עצמה, החצאית
 בשם לאופנאים (הידועה

ה כמלבן ״ויקלרוק״)
 כמעטפה, הגוף את עוטף
כפתו על־ידי בצד נסגר
 המנחה השיקול רים.
 לגבי כמו כאן, היה

 נאה גזרה ליצור הז׳קט,
 בנקל להתאימה שאפשר

 זו חצאית גוף. לכל
 על־ידי להתאמה ניתנת
 בלבד. הכפתורים הזזת
 הליכה מאפשרת היא

 דבר ונוחה, חופשית
לחיילות. החשוב

 על־ שהוצע הכובע
 ש־ לכובע דומה ידנו,
צי על עתה דן צה״ל
השו אך למדים, רופו
 מטה, כלפי יורדים ליים

 יותר צורה לו משווים
מ חמורה ופחות נשית
 ל־ המוצע לכובע אשר

 מדגמים המועתק צה״ל,
אחרים. צבאות של

 נועז שאולי מכיוון
נע לצה״ל להציע מדי
 ואילו. גבוהות־עקב, ליים

 גופי השטוחות הנעליים
 ה־ של הנשיות מן לות

 נעליים מוצעות החיילת,
 מעין בייבי, עקב בעלות
הקצוות. שני בין פשרה

 לחנות רשאית החיילת אך לחיילות, ארנקים מנפק צה״ל אין כיום
 הצעתני חום. שהצבע בתנאי רוחה, על העולה ככל ארנק לעצמה
 בציור. הדוגמה לפי מעור, החיילות, לכל אחיד ארנק כוללת

★ ★ ★
 לשנה קרוב לפני שהשמענו היסודית' הביקורת כי נדמה בינתיים

 הודיע השבוע פרי. נושאת החלה החיילות מדי של אי־הנשיות על
 לקנות הרשאיות לקצינות, מדי־חופשה מכין שק״ם כי רשמית צר,״ל
 חדשים, לכובעיס הצעות כמה פירסם גם הצבא חשבונן. על אותם

 קשה כי אם במחשבה, רבה התקדמות על מעיד מהם שלפחוועאחד
מספקת. סופית כדוגמה לראותו לנו

החוג החיילות מדי לגבי לחול חייבת העיקרית שההתקדמות ברור
 של העיקרי ללבושן למעשה ויהפכו צה״ל על־ידי שינופקו רות,

 עובדות עדיין אליהן, פנה שצה״ל אופנאיות, כמה החיילות. כל
 שתסכב הזה העולם לכתבת מסרה למשל, בר, לולה הצעותיהן. על
בפאריס. אופנאי מביקור שתשוב אחרי מרס, בחודש רק הצעתה את

 מצומצם לחוג זה בענין והיוזמה הויכוח את להשאיר אין לדעתנו,
 המחשבה את תפרה זה בענין יוזמתנו אם מקצועיות. אופנאיות של

 העולם קוראות כללית. לתועלת זה יהיה נוספות, הצעות ותביא
 את לנו לשלוח הרוצות חיילות, שהיו ומי חיילות הזה,

הברכה. עליהן תבוא — הצעותיהן
 ספק בלי שיזכו החושים, המדים כי לדעתי, הוא, העיקרי הדבר
 לה שקנתה התמונה את ולתמיד אחת יחסלו עולמי, לפרסום
 ברובה, המשתמשת חיילת של תמונתה העולם: ברחבי מהלכים
 הצברי, בסלנג להשתמש אם לקרב. והיוצאת וברימון־יד, במקלע

 עוד כל הורגת״, ״חתיכה תהיה צה״ל שחיילת בכך רע כל אין
 על־ידי לא הנשיים, קסמיה על־ידי מבוצע זה הרג כי לעולם ברור

עוזי. מדגם תת־מקלע
 לשינוי גם החיילת של החיצונית בהופעתה השינוי יביא אולי
 אורכו הבנות, שרות אופי לגבי הלאומית התפיסה בכל הדרגתי
 החיילות כי בדבר הנוגעים את ישכנעו החדשים המדים אם ומהותו.

 אולי מצערת, אנאטומית פטיה בעלי גברים ולא נשים, באמת הן
 גם שינויים וכמה כמה יכניסו
 החיילות של האימונים בטיב

שרותן. ובתנאי


