
 ושיכמיות, מעילים בייבי־דול׳ס, נות־לילה,
 לובשים שבעליהן אלה עיני את מרתקים

מדים.
 נהגים, חיילי-השירותים, היו עת אותה כל

 לעזור, אמורים שהיו חיילים וסתם פקידים
 הוקרן שם המלון, של אחר באולם מכונסים

 במקום סרט, ביקשו ״הם סרט. עבורם
 הסבירה ובגדים,״ בגדים הזמן כל לראות
מיקצועי.״ סרט להם סידרנו ״אז סולי,

 מרקיעות וסולי יהודית של תוכניותיהן
 הראשונה רק היתה תצוגת־האופגה שחקים.

הקצי נשות את נפגיש ״אנחנו בסידרה•
 בנושאי להרצאה רבות. פעמים עוד נים

ל קוסמטיקה, על להרצאות ילדים, גידול
 ארוחות־ערב לסתם או פסיכולוג עם פגישה

משותפות.
 הוא איתנו, המפקד של אשתו ״כאשר

 שלנו.״ המשוגעים לרעיונות לסרב יכול לא
 בסיני המשרתת ,23ה־ בת סולי, של נאומה
 שבו, היחידי בחדר בעלה, עם בסיס באותו

 יחד להתגורר רשאים הצבאי, החוק לפי
ונשים. גברים
 בבעלים מטפל העוצבה מפקד ״אם

ב אמרה בנו,״ מטפלת שאשתו כמו שלנו
 צעיר, סרן ■של רעייתו ערב אותו של סיומו
קבע.״ חותמים הקצינים למה מבינה ״אני

1 ■״ הפוליטרוקיתלכבודן פרטית בתצוגת־אופנה רשות יצאו ונשותיהם
1 הערב. מתארגנות ,23ה־ בת קצינת־ח״ן

 לפני פאל, מלון אירגן כאשר עלה הרעיון
 דוגמניות של תצוגת־אופנה כשבועיים,
חיי 400 בין אל לסיני. שירדו מיקצועיות

 בדגמי־האופנה לחזות -שבאו העוצבה לות
 סיני, חולות בין שהוצגו ביותר החדישים
עיני את ■ששטפו קצינים, עשרות התפלחו

בדוגמניות. הם
 הגברים שדווקא צודק, שלא חשבה סולי

 והנשים הבגדים, ואת החתיכות את יראו
 לבעלי הציעה היא בבית. יישבו שלהם
ב הפעם חוזרת, תצוגה לארגן פאל מלון'

 תהיינה כשהאורחות בתל־אביב, מועדון
הקצינים. נשות

ש הקצינים, לא הם האמיתיים ״הגיבורים
 על שעות עובדים בסיני, הזמן כל נמצאים

ונלח בתנאים־לא־תנאים חיים שעות, גבי
 הערב בפתיחת אמר העז,״ ובקור בחול מים

״הגיבו האוגדה, מפקד יהודית, של בעלה
 היושבות הנשים, דווקא הם האמיתיים רים

 לשאת וצריכות ■שלהן, הבעלים בלי בבית,
וגי והמרגיזות הקטנות החובות כל בנטל

הבעל.״ ללא לבד, הילדים דול
נרת ולכן ובעלה יהודית מסכימים בכך

 שורה לארגן סולי, עם יחד יהודית, מה
 כדי הלוחמים, נשות עבור אירועים של

 כולן את לקרב וכדי לזו זו אותן לקרב
 ■שבו ערב באותו ואומנם, לבעליהן. יחד

 כשמלצרים המהודר, במלון הנשים בילו
 מנעימה והתיזמורת אותן משרתים זריזים

ב העוצבה קציני מרבית היו הערב, את
 כבייבי־ ותיפקדו בבית ישבו הם חופשה.
 הרבה־ הביתה, חזרו שהנשים עד סיטרים,

חצות. אחרי הרבה
 הדוגמניות: ארבעת היו הערב מסמר

 ח, 1שנבח־ מלכת־יופי סגנית אורדן, חנה
 אף חיירד ולא הלוחמים מנשות כנראה,

 הפעם שהופיע;; אמיר, שלומית אחת! פעם
 בשם מתחילה דוגמנית מלא בלבוש רק

 לא כאילו הנשים לעבר שהתחנחנה דנה
 הוותיקה והדוגמנית בעליהן, אלא הן היו

אורפז. מירי
 אופנתית סקירה ערכו הן כשעתיים משך
כות־ נעליים, דגמי־לבוש, כשמאות מלאה,

קו1ה אשת  לנשות עיניים שעשתה דנה,נ
כתונת־ להן מדגימה המפקדים,

בתמונה מהגברים.״ ״כמו שריקות־התפעלות עוררה שכימעט לילה

 טועמת מימין) מישקפיים (עם המפקד אשת יהודית, : משמאל למטה
 אשתו זמירה, : לידה למישניה. אחת דוגמנית הופעת בין מאכל

האג״ם. קצין של אשתו דליה, (בלונדית) ולידן סגן־המפקד של
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