לאמא הזו נמאס שמוכרים לילדות בגדים צמודים וקצרים יותר משל ילדים ,אז היא
החליטה לעשות את הדבר הגאוני הבא!
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מצאתם פעם מכנסי טייץ במחלקת הבנים? או חולצות צמודות? ברור שלא .אנחנו מבינים שיש
דבר כזה בגדים "לבנות" כמו שמלות וחצאיות ,אבל מי קבע שילדה בת  4צריכה ללבוש
מכנסונים קצרצרים וחולצה צמודה בזמן שילד אחר בן  4יכול ללבוש בגדים רחבים ונוחים
יותר? את האמא הבאה זה ממש עצבן ,אז היא החליטה לעשות את הדבר הגאוני הבא.
כששרון צו’קסי הלכה לקנות בגדים לביתה מאיה ,היא שמה לב להבדלים בין ביגוד ילדים
לילדות .מעבר לכך שהבגדים של הילדות הם בצבעים שונים כמו ורוד או עם קישוטים כמו
נצנצים או פרחים ,הם הרבה יותר קצרים וצמודים משל הבנים .למעשה ,הבגדים של הבנים
רופפים ונוחים הרבה יותר משל הבנות.
שרון ,שממש כעסה מכך שלא מצאה בגדים נוחים לבת שלה ,החליטה לייצר קו ביגוד משלה
לילדים .היא ייצרה קו ביגוד שלא מלמד ילדות מגיל צעיר איך בנות "צריכות להתלבש" או
שבנות צריכות להיות קטנות ,רזות וחשופות יותר מבנים .צ’וקסי פתחה חברת ביגוד שמעצימה
בנות ומאפשרת להן לעשות מה שהן רוצות .אתר האינטרנט של החברה אומר "יש יותר מדרך
אחת להיות בת – וזה לא חייב להיות תמיד כרוך בנצנצים ורודים”.
את ההשראה לבגדים היא קיבלה מביתה מאיה ואחייניתה קיבלה מביתה מאיה ואחייניתה
גרייס שרצו בגדים "לא נוצצים" ו”שום דבר עם פפיונים" .הבנות התעניינו בטיפוס על עצים,
בבניית לגו ,ומכוניות צעצוע .בינתיים ,למטרות מחקר ,צ’וקסי אספה בגדים של בנים צ’וקסי
אספה בגדים של בנים ובנות באותו גיל מ  10-חנויות הבגדים הגדולות.
כמו שאתם ודאי מתארים ,אורך המכנסיים של הבנות היה בערך שליש קצר יותר משל הבנים ,
שרוולי החולצה היו קצרים יותר והחולצות היו צרות ו”רזות" יותר .מיותר לציין שאין הבדל גדול
בין גוף ממוצע של ילד בן  5לשל ילדה בת  5,כן?
עכשיו הבנות שלה נהנות מבגדים נוחים ועל הדרך היא מתחזקת עסק מצליח והביקוש לבגדים
שלה לא מפסיק לגדול! מה אתם אומרים על קו הביגוד שהיא יצרה? הייתם קונים את מה
שהיא יצרה? הייתם קונים לבנות שלכם? ספרו לנו בתגובות!

