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ישראלי לאופנה הפך ועכשיו אש״ף, י]

הקו ביחידות מקובל לבוש בעבר שהיה מה —
 על־ידי אומץ התקן, מן והוצא צה״ל, של מנדו

באירופה גדולה הצלחה לה מנבאים דבר שיודעי ישראלית, לאופנה הפך ועכשיו אש״ף,

 על השתלט הצבא האב ליחה, ^
י  את מופתעת תיירת שאלה ? הילטון ״

הירושלמי. במלון הקבלה פקיד
 יכול האחרון לשבוע־האופנה שנקלע מי
 היעד. את כבשו צבא שכוחות לחשוב היה

 מנומרים הסוואה בבגדי חינניות נערות
ולך ובחדריו, המלון במיסדרונות סובבו

שת ׳שואל הציגה ■אוננה 1 בשמע
ט ואוננה מנומרת קומנדו אוננת

ח 1ע תחוב

 חדשה, באופנה שהמדובר לאנשים תסביר
מחו״ל. שהגיעו הרבים לקניינים שקורצת

 היה שלנו הרמטכ״ל שאם בטוחה אני׳.
 כמה חיילת, שואל: היה מהן באחת נתקל

תר האמת, למען היום? אספת תרמילים
 קניינים אבל אספו, לא הן ריקים מילים

ה על נדלקו גדולות חנויות־אופנה של
 במקצת לעדן שדרשו כאלה היו הזה. רעיון

 אלה שהיו ומעניין הצבאי, המראה את
 כאלה בגדים רכשו הם הגרמנים. דווקא

 למשל כמו נוגד, בצבע ביטנה בתוספת
 לז׳קט מתחת שהוסיפו כאלה יש אדום.

אדום. בצבע מגבת מבד חזייה הצבאי

געגועים
ם די מ ל

♦ ם ¥ י פנ ־ ד כ ־  ההסוואה ביגדי אופנת ל
ע ב מעניינת נקודה ללא־ספק היא י

 גם אולי יודע, מי עיצוב־האופנה. תהליך
 אין כבר כאילו השלום. מסימני אחד זה

 ברחובות, המדים את יותר רואים לא צבא,
 שהמדים ימים לאותם געגועים כבר ויש

 מנומרים בגדים בלבוש. הטון את נתנו
הקו ביחידות בעבר מקובלים שהיו אלה,
 ה־ התקן מן כבר הוצאו צה״ל, של מנדו

 אז אש״ף. כמדי מוכרים הם כיום צה״לי.
ה מתכנני את מניע מה אותי תשאלו אל

 מה או כאלה, בגדים ליצור שלנו אופה
 בגדים דווקא לרכוש מחו״ל קניינים מניע

 באירופה שהפלסטינים לי מספרים כאלה.
 כל האם כאלה, בבגדים להתהדר נוהגים
אולי או כאש״ף? להיראות רוצה אירופה

? נשיות או ־
גילו והוסיפו בחזה, עמוק

 בגדי־ יצרני בה שמתלבטים השאלה זו
 פתח בעל שלם בגד־ים שעיצבו הים,

שאכן ההנחה לחיזוק מהירכיים, רציני טפח

 ה! הנשי המראה זהו
 1 זה. ויכוח בעיקבות

משת היו כך אותה


