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 מדי־ של מחדש עיצובם על שנתיים מזה שוקדים בצה״ל
 על־אף המדים, שונו לא שבהן שנים 17 אחרי החיילות.
 לחיילות מגיעה שאולי בצה״ל החליטו האופנה, תהפוכות

חתיכתית. יותר קצת תדמית
 על לשמור שנים במשך שהצליחה מי עם על־כך שוחחתי

 ) (מיל אל"מ הנוכחיים, במדים גם חתיכתית תדמית
חרמון. רוחמה

הצב שרותך שנות במשך לך הפריעו המדים •
אי?

 לא■ זה היטב, ותפורים נקיים מגוהצים, היו כשהם לא. — לי
 תמיד זה הצבאית. הכומתה היה במיוחד סבלתי שלא מה לי. הפריע
 לראות ניתן לשיזוף. מסביב המצח, על כזה לבן קתם מין לי השאיר

חיילות. הרבה על זה את
הצב המדים של מחדש בעיצובם תומכת את •

איים?
מתעל אם אבל תקציבית, בעיה שזאת יודעת אני כן. בהחלט

 הנוכחיים המדים זמן. הגיע זאת. לעשות צריך בהחלט מכך, מים
 בנתונים ניחנה שלא למי מושלם. גוף לה שיש מי על בסדר נראים

בעיה. כבר זאת — מושלמים
 בשרות המשרתות הצעירות, הבנות על לחשוב כראי בייחוד

 צריכות הצעירות החיילות לנערה. ביותר היפה הגיל זהו סדיר.
 אחרי לכך זקוקות החדשות המתגייסות פרחים. כמו להיראות

בבית־הספר. המדים תקופת

צה״ל
 במדים. ברחוב להסתובב נורא, כשהרגשתי תקופות היו לי גם

 שבהן בתקופות למדים. התאימה לא שהאופנה בתקופות במיוחד
מגוחכת. נורא הרגשתי — באופנה המקסי או המיני היו

 נוספות בכירות וקצינות את, מדוע כך, אם •
חדשים? מדים של לעיצובם דאגתן לא בצה״ל,

 הוחלפו הנעליים פעם. מדי על־כך חשבנו שדווקא זוכרת אני
 היו לא נכון, המיכנס. של הגיזרה את פעם מדי שינו פעמים. כמה

 ולפעול לרצות מאוד צריך תקציב. של עניין זה מהותיים. שינויים
 אם נפלא, יהיה זה בעיניי בצה״ל. האופנתי המהפך את לחולל כדי
ונשיים. יפים מדים יהיו

 החיילת בתדמית יותר מהותי שינוי עם ומה •
 שיש הבשורה זאת — המדים שינוי ובתיפקודה?

האשה? מעמד לגבי לצה״ל
 מוסיפים פעם בכל אחרים. שינויים על כותבים לא ראי,

 עסיסי, יותר המדים ששינוי נכון מגוונים. לחיילות, תפקידים
 הורים אליי פונים לפעמים לעין. נראה יותר כותרות, תופס יותר
 שינויים שחלו לי מסתבר ואז עזרה, בבקשות חיילות של

 אבל נוספים, לשיפורים מקום שיש נכון החיילת. של בתפקידה
ברק) (דפנה דברים. שנעשים חושבת אני

 תובעת באפה, פלסטי ניתוח שעברה תושבת־הרצליה,
 שנגרם הנזק על דולר אלף 40 של סכום הפלסטי מהמנתח

 כי מפרטת התובעת לדבריה. הניתוח, כישלון בעיד-ות לה
 את להפיל ונאלצה הניתוח, תוצאות בגלל יכאון כ נכנסה
מכך. כתוצאה ולדה

 ביאליסטוק(שאינו גדעון הפלסטי המנתח נ א! שאלתי
 כזאת, התפתחות בחשבון לוקח הוא האם בפרשה) מעורב
לקוחותיו. של אפיהם את מנתח הוא כאשר

 של 10070 שאין לדעת צריכים אפיהם את המנתחים אנשים
 אופי האף. מיבנה גורמים: מיני בכל תלוי זה בניתוחים. הצלחה
והסי הסיכויים את מראש לפציינט להסביר המנתח על ריפויו.
הסי רבים זה, בשטח הרב הניסיון שעל־פי להסביר צריך כונים.
 אני פחות־מזהירד״ הצלחה של נמוך אחוז גם יש אך להצליח, כויים

ההסבר. אתרי לקוחותיי, את מחתים
 בין הפער היא העיקרית שהבעיה מבינה אני •

 הסבורים אנשים יש למציאות. הגבוהות הציפיות
 אתה האם חייהם. מהלך את יישנה קוסמטי ששינוי

מח שאתה לפני פסיכולוגית בחוות-דעת משתמש
אדם? לנתח ליט

 נתקל כשאני אבל כאלה, בחוות־דעת להשתמש נוהג לא אני
מתרשם כשאני או גבוהות, מאוד הן הציפיות שבהם במיקרים

 לפעמים לנתח. שלא מחליט אני — .גמרי נו.,אוו, שהאדם
 לורן סופיה של תמונות כשבידיהן נערות לקליניקה י ז נכנסות

 עונה אני אז רוצות■״ אנחנו כזה ״אף לי: ואומרות :רדו, בריז' או
 לא זה לכן לורך סופיה או בררו בריז׳יט לא ״אתן חלק: ,חד להן

יתאים!״
 שלו שהתוצאה כזה הוא ביותר המוצלח שהניתוח להבין צריך

 ולהיראות לפנים להתאים צריך המנותח האף מורגשת. אינה
סולדים! אפונים של שטאנצים נגד אני טיבעי.
שלך? הקריירה במהלך אכזבות לך היו •
 מרוצים היו שלא פציינטים היו לי שגם ודאי לכולנו. קורה זה
 שהאף עד חשוב. מאוד גורם הוא כאן הזמן הניתוח. אחרי מייד

 זמן. עובר — נעלמות והבצקת שהנפיחות עד צורה, מקבל
 את ללוות צריך שנה. לפעמים שנה, בחצי מחבר לפעמים
אישי. קשר עימו ליצור הזאת, בתקופה הפציינט

ה ס נ  והכישלון ההצלחה אחוזי את להעריך •
בניתוחי-האך.

 מרוצים מאוד יוצאים מהמנותחים 90־,*׳80ש־*> מעריך אני
מהתוצאות. מאוכזבים — 57-,4,^ורק מרוצים די 5*■ מהניתוח.

ברק) (דפנה

 במליאת״הכנסת הדיון סוף־סוף התקיים השני כיום
 נדחה מסורת״הסחבת, מיטב לפי השני. הערוץ בנושא
 משני האינטרסים בעלי הקרובים. לימים הדיון המשך
 האזינו - והחינוכית הכללית - הקיימים הטלוויזיה ערוצי

 דוכן־הנואמים. על בעצלתיים שהתנהלה לדברת, בדריכות
 שהתפרסם מי קוקה, חזי את דווקא בעניין לדובב החלטתי

 הטלוויזיה של הלוחם כאיש״הוועדים חודשים כמה לפני
 דווקא בוועד־העובדים, כיום פעיל שאינו קוקה, הכללית.

הרעיון. על בירך
מתח ערוץ הקמת במקצת, אותך מפחיד לא זה •

לכם? רה
 יצור מתחרה שערוץ חושב אני — להיפר לא. בכלל לא,
 איכותה, ואת שלנו בערוץ ההפקה כמות את יגביר בריאה, תחרות
 אנחנו ערוץ. לעבור נתפתה שלא כדי תנאינו, לשיפור יגרום

לזה. זקוקים
 אברך אני — הערוצים בין צודק באופן התנאים את יחלקו אם

השני. הערוץ הקמת על

טלוויזיה
ל הכללית מהטלוויזיה רבים יעברו להערכתך, •

החדש? ערוץ
 תנאינו את ישפרו אם כך. סבור לא אני שחושבים, למה בניגוד

 שלנו. בערוץ לעבוד גם נחמד יהיה — בריאה תחרות ותיווצר
 הפקות כמעט כשאין העלובות, המשכורות עם הנוכחית, באווירה

 צווים תחת עובדים אנחנו חודש מזה למשל, נסבל. בלתי זה —
 מהיום אותנו להזניק ניתן האלה, הצווים פי על בית־המישפט. של

 את ישפרו אם אבל בלתי־נסבלים. תנאים פשוט אלה למחר.
 חושב לא אני להתחלה, פרט אז — והאווירה התנאים המשכורות,

הערוצים. בין בסדר יתחלק זה גדולה. תנועה שתהיה
 של ל״איש־החזק״ נחשבת חודשים כמה לפני •

 המדינה כל את הקטנה באצבעך החזקת הטלוויזיה.
 ערוץ אז היה אילו שידורים? יהיו לא או יהיו במתח:

כזה. כוח בידיך לצבור יכול היית לא שני,
 ואיני תככים, מיני כל נגדי עשו יותר. רגוע אני היום ראשית,

 ילדי למען ערב כגון: יפות בהפקות לי עוסק אני בוועד. עוד מכהן
ועוד. הקרובה, בשבת תיסמונת־דאון,

 בכל מגוונות ותוכניות שני ערוץ שיהיה לי עדיף שנית,
עלובים. תנאים של מיכלול בגלל כוח לצבור מאשר הערוצים,

ברק) (דפנה
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