
ו הראש דו
חסרת היא אולם ובזמן,

 להשיג יופי, בתחרות משתתפות חלק אלה, צבריות מנסות
 רבים בכספים לנערות העולה דרן זוהי החיצוני, היופי את
הגוף. בריאות — היופי של היסודיים הנתונים כשחסרים ערך

חרגל־־ס רך1
הבקעת על הצוהלות צה״ל,

 משתקף שהוא כפי הצבריות, של והמקורי הטבעי יופיין
 חיילות של כדורגל מקבוצת חלק — זו נערות בקבוצת

יריבת. בנות קבוצת נגד כדורגל במשחק נצחון שער

מאה. לסיפרד, מעל קופץ המחוג משקל,■פותי הצבריות האמנם
 אש בסדר, לא הצברית של היציבות אם

 דווקא שמנה היא אם עקומה, שלה ההליכה
שהיא מראה זר, — צריך שלא במקומות

1
ומכ טוב משחק שאתה העיקר — יפה לא
 ארצות בהרבה שהיה כאדם אבל גולים. ניס
 מה עוד לי יש בחורות על הסתכל ואף

זה. בענין להגיד
★ ★ ★

לרזות כשביל ספורט
ה ן>ש מ האופייניים ומגרעות חסרונות כ

ב מהמשתתפים וחלק לצבריות, דוזקא
 חסרונות אותן. הזכירו כבר זה ויכוח

 וצורת לאופייה וראשונה בראש קשורים אלה
 כך אחר ורק הצברית, של התנהגותה

 לבטחונה מתכוון אני החיצונית. לצורתה
 החופשית הדיבור לצורת בעצמה, המופרז

 שהיא הכללית והתנהגותה שלה, מדי יותר
 ה־ רוב נשית. מאשר צברית־כללית יותר

מע כל ובחוסר בחוצפה הנוהגות צבריות
 על מעיד שזה ודאי כבורות בחברה, ריםצ

 להן איכפת ולא מתסביכים, משוחררת נפש
 שהן העיקר — מנשיותן קצת גורע שזה

ה של ״חתיכות או חברה,׳מניות נראות
חברה״.
 אבל לפסיכולוגיה, גדול מומחה אינני

נפש על לדעתי מעידה זו התנהגות דווקא

 למשל, קחו, משוחררת. ובלתי מתוסבכת
 כמעט שמתבלטים כאלה, כדורגל שחקני

צוע רעש, הרבה עושים הם משחק. בכל
 מתנהגים פוזות, עושים ,משוויצים קים,

 לגיבורים עצמם את וחושבים בברוטאליות
ה שאלה למרות רגליים. מקצצים כשהם

 הם דווקא — ביותר הבולטים כדורגלנים
ביותר. הגרועים
 יש אבל שלי, המצאה לא באמת וזאת
 בריא!״ בגוף בריאה ״נפש שאומרת: סיסמה

 כל עליה גדלתי שאני סיסמה היא וזאת
 של בנפש בסדר לא משהו אם אז השנים.

שלה. בגוף זה את לחפש צריך הצברית,
 אבל מהכלל. יוצאות צבריות כמובן יש
 יפה, צברית כשרואים אפילו כלל, בדרך

יכו מושלמת. מלהיות מאוד רחוקה היא
 בטח אז אבל יפות, פנים לה להיות לות

 כפוף. שלה והגב שמנות שלה הרגליים
 אפשר אז אבל נאה, גיזרה לה להיות יכולה

מאחורנית. רק שלה הפנים על להסתכל
 הבריאות זאת שלנו לצבריות שחסר מה

 שכשאומרים הסיבה אולי וזאת הטבעית.
 בריאה!״ בחורה ״היא בהורה: על אצלנו

ה־ על עולה שכשהיא לבחורה מתכוונים

 רק משיגים לא ובריאות בריאה. לא בעצם
 לא אני קוסמטי. מטיפול או ומים מאוכל
 של הפרנסה את לקחת וחלילה חס רוצה

 והתסרוקת האיפור הקוסמטיקה, אבל אשתי,
הפיניש. רק זה

תה שהצבריות רוצים אתם איך עכשיו,
ש העיקרי כשהדבר בסדר, ותיראנה יינה
 — הספורט — כאלה אותן לעשות יכול
 זה וספורט צברית להן? זר בכלל הוא
 עוד מתחיל זה אחרים. דברים שני כמו

 שיעורי אל מתיחסות כשהן בבית־הספר,
 חופשי. שיעור או עונש בתור ההתעמלות

 חושבות הן הזמן. כל כך אחר נמשך וזה
 שהן רק ולא גברים, של עסק זה שספורט

 בו להתעניין חדלות אלא בו מתעסקות לא
כדו למשחק אחד יום למשל, תלכו, בכלל.

 תסתכלו המגרש על להסתכל ובמקום רגל,
 צעירות בחורות כמה תחפשו הקהל. על
בלבד. בודדות שם? יש

 אין אז בזה, מתענינות לא הן ואם
 בזה. מתעסקות לא שהן בכלל לדבר מה

 של כדורגל קבוצת על שומעים לפעמים
 חיילות שאלה מתברר אז — בארץ נשים

מתיחסות והן לשחק, בצבא אותן שהכריחו

 בספורט שמתעסקות אלה שעשוע. כאל לזה
 א־ קיבוצניקיות, רק כלל בדרך הן בארץ

 ורוצות וד,תקלקלו השמינו שכבר בחורות
 ויחסן יתכן השומן. את להוריד זו בדרך

 של תוצאה הוא הספורט אל הצבריות של
 המדינה ואזרחי היהודים של הכללי היחס

 יותר. משתקף זה עליהן אבל — הספורט אל
קובעי הלבוש לא★ ★ ★

שזר, כמה לראות רוצים אתם פ
 הלומדות הבנות את לראות לכו נכון, ^

 וינגייט. מכון — גופני לחינוך במדרשה
ב שנולדו יפות הכי הבנות לא אולי הן

 מכולן. יפה והכי טוב הכי נראות אבל ארץ,
 במכוז או במספרה נוצר לא שלהן היופי כי

החופשי. באויר בספורט אלא היופי,
 אז לצבריות חסר הזה שהיסוד ומכיוון

חיקו מיני בכל החסר את למלא מנסות הן
 כשרואים מהקולנוע. בעיקר הנלקחים יים,
 מקורית, אינה היא אז יפה צברית כבר

בד נראית ״היא עליה: אומרים כלל ובדרך
 דומה ״היא או: בארדו!״ בריג׳יט כמו יוק

 ד עצמן ר,צבריות בעיני טיילור.״ לאליזבט
 שאי־ כמו ביותר. הגדולה למחמאה נחשבת
 אימונים בלי טוב כדורגלן להיות אפשר

 רקדן גם להיות שאי־אפשר וכמו קבועים,
 גם להיות אי־אפשר כך יום, כל חזרות בלי

 ואימונים — אימונים בלי טובה״ ״התיכה
בספירט. קבועה התעסקות זו החתיכה של

 לטיפוח מכונים מספרות, יופי, מכוני
 ש־ כמו אבל בבקשה. והנימוסים? החן

 בחור כל עדיין עושה אינה כדורגל תלבושת
 היסוד ללא בלבד, אלה גם כך לכדורגלן,

חתיכה. צברית מכל יעשו לא הבריא,

עד, חן!?סוכה
יכולה זו תורה אולם אחדים.

 לרכוש צבריות מנסות בו והיופי, החן לטיפוח במכון
 •נשיים וגינונים לנימוסים נוסף נכונה, נשית והליכה נאה

מאליו. לבוא צריך הימור סופי, ליטוש בבחינת רק להיות
 נערות כמו לשמו, בספורט העוסקות הצבריות הן מעטותגחש יופי

 כ !■ן ם ב״פו! המתעטקות ב1 ו הכדורסל. במשחק אלה
יתירה. מזלילת שהצטבר שלהן, השומן עודפי את זה באמצעי לאבד המנסות צעירות
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