
עונות ישראל נמשו?״-[שי הישראלי הגבר על דעתו ״מה

,.d i m י ר נ ג
 זו במחזר?" - הישראלי הגבר על דעתך ״מה

 ״העולם כתבת סטן, אביבה על־ידי שהוצגה השאלה
 השבכות • בל בנות ישראליות נשים למאות הזה",

 מבל 85%מ- למעלה :עגומה היתה התמונה והגיליב.
התלונה ביותר. שלילית דעה הביעו הנשאלות

כמ רכלנות. חוסר־נימום, חוסר־אכירות, העיקרית:
מאד. אותן מטרידה שהבעיה הזדו הנשאלות כל עט

 חפצות הזה" ״העולם של אחרות קוראות אב
מוז הן - זו מאלפת שאלה על דעה הן 5אן להביע

במובן. תצלום, בתוספת ככתב, זאת לעשות מנות
וולפוביץ חיילת

ומעלה 25 בני בסדר.׳

מיבאדי שחקנית
אחת פעם רק

כן־שאול מורה
לאוטובוס? קודם נכנס מי

זמ הארץ, ילידת ארנת, זימרה
רווקה: רת,

 והרצוי, היפה במובנה ,״אמנות־ד,חיזור
 שלנו הבחורים בארץ. בנמצא ואינה במעט
הבחו סביב מתרוצצים אלא מחזרים, אינם
 לא — רוצה אינך בשיטה: ונוקטים רה׳

 בהעדר זאת תופעה קשורה לדעתי צריך.
 היה אחרים. בשטחי־חיים גם נימוסים של

 הנימוסים מושגי את לשלב אולי, רצוי,
 בתי־הספר, של לימודים בתוכנית והאבירות

 הגוער.״ תנועות של ובהווין
★ ★ ★ קוס הארץ, ילידת עולש, עליזה

: 28 רווקה, מטיקאית,
“They can do better than that —-

הפרחים?״ איפה ובכלל,
★ ★ ★

 ילידת־הארץ, מיבאלי, אלישבע
:30 ״הבימה", שחקנית

 לי נזדמן לא אבל משהו, בהם יש ״אולי
 מחזר אחת פעם רק לי היה זה. את לגלות

 אחרי אותו פגשתי מבני־הארץ. אידיאלי
.בחוץ־לארץ השתלמות ממסע שחזר .  ״ .

★ ★ ★  ילידת־הא* ,23 בן־שאול, אילנה
:מורה נשואה, רץ,

 של המקובלים הגינונים אצלנו ״חסרים
 ייתכן הפריע, לא זה אישי באופן לי חיזור.

 מפני ואולי לכך, הורגלתי שפשוט מפני
 שהוא כפי השאבלוני, החיזור נראה שלי
כמגוחך. בחוץ־לארץ, נהוג

 חוסר מרגיז ואפילו מפריע זאת, לעומת
 בארץ בו שנתקלים הבחורים מצד הנימוס
 למשל: כזאת סצינה מדי. קרובות לעתים

בל משוחחים הם לאוטובוס. ממתין זוג
 אבל בה. ענין מגלה שהוא ונראה בביות׳
בד הבחור לפניהם, האוטובוס נעצר כאשר

 ראשונה, להיכנס לבחורה נותן אינו כלל רך
 עליה, להסתכל מבלי לאוטובוס נדחק אלא

 זה במקרה חשוב לא קיימת. היתד. לא כאילו
 עצם — לא או אחריה מחזר הוא אם

 מחייבת בחורה, עם עומד שהוא העובדה
 אבירי.״ וקצת מעודן׳ יחס לה להראות אותו

★ ★ ★
 ,21 הארץ, ילידת גלעדי, יונה

:מדריכה
אצלנו. קיים ואינו כמעט החיזור ״מושג

קלו חיים בפילוסופית דוגלים הבחורים רב
 מחר כי ושתה ״אכל כעין משהו קלת׳

 ואינם להם, בוער סבלנות, חסרי הם נמות״.
 אומרת: זאת לריק. זמן לבזבז מוכנים
ענין. להראות להשתדל לחזר,

 קסמים, מעגל מעין נוצר בחורה לגבי
 לא שהם לזאת, מתכוזנת אני אומרת. הייתי

 במקרים אלא לחזר, משתדלים שאינם רק
שה מצפים כאילו הרושם מתקבל רבים

 הבחורה כאשר אבל אחריהם. תחזר בחורה
 בהם, התעניינות ומראה מהטון׳ ,מורידה

באדישות. לנהוג מתחילים הם
 בחורות מעדיפות הקיים שבמצב יוצא,

להר סתם מאשר בבית, לשבת כמוני רבות
פעם. כל ולהתאכזב נעים לא גיש

 לעשות מצויין רעיון שזה חושבת אני
 יעזור? זה מה אבל הזה. המשאל את

 העולם פותח היה אילו היה טוב לדעתי
 אפשר בו צעירים, לאנשים קלוב מין הזה
 ובכלל הזה, הנושא על גם לשוחח היה

 אני יותר. ועדינים מעניינים אנשים לפגוש
 בזה. מעוניינים היו רבים צעירים כי חושבת

אופן. בכל אני
̂י ̂ן ■ ̂י ־ ־

 ,19 פרס, ילידת וולפוביץ, רחל
:חיילת

קבו לשתי כמחזרים, אותם, מחלקת ״אני
 מגיל והמבוגרים ,25 גיל עד הצעירים צות:

 בלתי־מלו־ לגמרי לרוב הצעירים ומעלה. 25
עם להתנהג איך בכלל מבינים אינם טשים׳

 כבר למדו בסדר: יותר המבוגרים בחורה.
 סיגריה, להדליק ולהתנהג: קצת, להתחשב

 לשלוח אפילו לפעמים בשבילה, לכסא לדאוג
 אני פרחים, לקבל מאד אוהבת אני פרחים.
 רק אבל זאת, אוהבת בחורה שכל חושבת
זאת.״ לעשות נוהגים מעטים

★ ★ ★  ,24 הארץ, ילידת אחרוני, תמר
 בחוץ־ היתה (לא פקידה נשואה,
:לארץ)

 לחזר, משתדלים אינם שלנו ״הבחורים
 את להשיג ממהרים שהם אומרת הייתי

 להם מסרבת הבחורה אם הסופית׳. ,המטרה
יותר. אתה ייפגשו לא פגישות, 3־2 במשך

רומנ שמץ וכל ג׳נטלמניות להם חסרה
 עם ,קבוע׳ הולכים כבר אם אבל טיות.

 כלל בדרך נאמנים. דוקא הם אז בחורה,
 מרכלים.״ ואינם רחבה יד להם יש

★ ★ ★  ,30 הארץ, ילידת פאפולה, לאה
 היתה (לא עקרת־כית נשואה,

לארץ): בחוץ
ומענ טמפרמנטים לב, גלויי כנים, ״הם
 שהם.״ כמו מהם מבסוטה אני יינים.

★ ★ ★
הארץ, ילידת טופולסקי, מרים

 היתה (לא משפטנית נשואה, ,22
:לארץ) כחוץ
יותר קצת להיות להם מזיק היה ״לא

וחס מחוספסים הם ציניים. ופחות מעודנים
 זה יותר, צעירה הייתי כאשר אבירות. רי
 הייתי נשואה, הייתי לולא לי. הפריע לא

 והג׳נטל־ הרוך מחוסר עכשיו סובלת בודאי
 לי הפריע בנעורי עוד אבל שלהם. מניות

 עם ,באמת׳ לשוחח פעם אף יכולתי לא כי
בשי אותי לעניין השתדלו לא הם הבחורים.

 לע־ תוכניותיהם על רק תמיד דיברו חתם,
 על לדבר רציתי כאשר הקאריירה. ועל .תיד

 על אידיאלים, על עולם׳, של ,ברומו ענינים
 על לשוחח יכולתי תיאטרון, על ספרות,

 בדרך משעממים הם חברוו/י. עם רק זאת
 גרז׳ניקים.״ להם קוראת אני כלל.

★ ★ ★
 הארץ, ילידת מרקוביץ, דינה

ב היתה (לא כימאית רווקה, ,28
לארץ): הדן

משו מכנה ישנו כי לומר כהחלט ״אפשר
 חינוך גיל, הבדל בלי שלנו, לבחורים תף
העיק מגרעתם לדעתי תרבותית: רמה או

 חברים. להיות יודעים אינם כי היא, רית
 מחש־ ,שחצנים וגילוי־לב, לבביות חסרי הם

ה במעשיהם עקביים אינם ואדישים. בנים
לע מוכנים שאינם הרושם מתקבל טובים.

תמורה. לקבל מבלי שהיא, איזו טובה שות
 כך על ומחפים בטחון, חסרי הם כמחזרים

 תחזר שהבחורה מצפים מעושה. באדישות
 מסו־ שכבה בשיחה. אותם ותשעשע אחריהם

עני על היחסים כל את בונה בהחלט יימת
 התחייבויות. כל ללא לזאת, ונוסף מיטה, ני

 רובם בחיזור. רומנטי גורם כל על פוסחים
 לנבל בקלות מוכנים ג׳נטלמניות, בל מחוסרי

 מתחיל והכל הבחורה. חשבון על פיהם את
 ,נו׳.״ במילה אצלם ומסתכם

★ ★ ★
 אוסטריה, ילידת גוטפריד, לילי

:ציירת רווקה, ,30
 לדעתי תלויה בחורה כלפי ״התנהגותם

 הבחור כלל בדרך אך התרבותית. ברמתם
 מבחור הגון ויותר מסובך פחות שלנו

 חברתי, ליטוש לו חסר זאת לעומת אירופי.
 של רבה מידה בהם יש ואבירות. עדינות

 וילדותיות.״ פרובינציאליות
★ ★ ★

 ,29 פולין, ילידת קרני, פאולח
פקידה: רווקה,

הב־ של באישיותה תלויה ״התנהגותם

גוטפריד ציירת
וילדותיות פרובינציאליות

קרני פקידה
בבחורה תלוי זה


