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ישראל אורט • העבודה משרד
שתלמות המכון  לה

ת עי שולבת מקצו מ
 תל־אביב ,248162 :טלפון ,39 המלך דוד שדרות

כץ״
שיזור

ם י ח ר י פ ת ו נ מ א

חת על מודיעים פתי

ם  לשיזור קורסי
אמנותי פרחים

 הערב בשעות — מקצוע לבעלי יסודי קורס
.5.1.69 — הפתיחה המכון. באולמי יתקיים
 ובערב בבוקר עממיים קורסים
.6.1.69 — הפתיחה בתל־אביב. יתקיימו

המכון במשרדי והרשמה פרטים
דורש לכל מקצועיים והכוונה ייעוץ

'ישראל'

ת1! ע י ב נ ם ו י ד  1 ב
■ ע ב ק צ י ו ג ב

 התחלתי אני גם אבל תתפלאו,
 שלי הטרמפיסטים חיילים. לאהוב

 אותם דוחסת אני מיפבנים. ממש
שיו מה סרדינים. כמו במכונית

 ומי מהשוטרים לי איכפת לא תר.
שהחיי העיקר שלהם. הרפורטים

חפצם. למחוז מהר יגיעו לים
החיי תזכו, במדורי, עכשיו, גם
ש אזרח וכל בזכות־קדימה. לים,

.יכול בעיניו, חן ימצא לא הדבר . .
לדרך! אז טוב,

★ ★ ★ סר הצגות, האוהב ,21 בן חייל הוא
 אז דומות, תכונות לך אם וטיולים. טים

למכתבך. בקוצר־רוח מחכה 29/1
 והוא ם״מ, 170 גובהו לציין: שכחתי

תחמיצי! אל באמת, ועיניים. שער שחור

מפיני יום יום

 שמו, את תזכורנח לא הנשים רוב )4(
תזכורנה. חן ידיו את אך
מאוזן. של אנכי ביטוי ריקודו: צורת )5(
 ומדליק לסיגריה, מכתיב בוס: בתור )6(
המזכירה. את

★ ★ ★
צה״לי שיעמום

 29/5 אבל חשוב, כך כל לא באמת זה
 ל־ חוייל עתה וזה ירוק־עין, שטיני, הוא

 מספר עם להתכתב מאוד מעוניין הוא צה״ל.
חוש את ואם ומעלה. 16 מגיל בנות־חמד,

 השיעמום את להסיג לו לעזור שתצליחי בת
למכתבך. מחכה הוא אז הצה״לי,
ובכן?

★ ★ ★
בלעז): (פלייגרל, שעשועים לנערת הגדרות

 סשקה לה תציע כאשר נעלבת היא )1(
העלבון. את תבלע היא אן —

 ועבר בהיר שער על שומרת היא )2(
שחור.

 לגילאי פתוח צה״ל: כמו לב לה יש )3(
.22 עד 18

 נד — להתחלף קולה התל 17 בגיל )4(
ל״כן״. ״לא'

 המעדיפים גברים עם הולכת היא )6(
מעדיפים. גברים מה היודעות נשים

★ ★ ★
זה אחרי י7או

 בסדום, צדיקים כמה להיות מוכרחים
 בכל היא .15ה־ בת 29/9ל־ לכתוב שיאותו

 לה אמנם, שמחת־חיים. ואוהבת עליזה זאת
 אולם חומות, ועיניים גולש שחור שיער

ס״מ. 170 גובהה
 ומעוג־ ,קיבוצניקית היא שכחתי: כמעט

 ואולי ,18—16 בני בנים עם ״להתכתב יינת
להכיר.״ זה אחרי

 הוא 29/2 שלי, החישובים כל לפי
לש אומץ בכלל היה מכם למי נורא. אמיץ
 למכתב, נוסף לוח,

תמונה? גם
 נמנה אפילו הוא

אוה שאינם אלה על
דיבו להרבות בים
 כל עצמם. על רים
 במכתבו שפירט מה

 נורא שהוא היה
 במרחבי משתעמם

 ״אין סיני. מידבר
ה את להרוג במה
 תהיה ואולי זמן,

ל מעוניינת מישהי
 לצאת ויחד עזור,

 והכי מהשיגרה.״
 מבטיח הוא חשוב:

יום־יום. לכתוב לך
בתמונה. הביטי

2 דעתך? מה 9 /2

מוצלח אובייקט
 סיירת. איש ואפילו נערות! צנחן, הנה

ו חמודות ולבנות לצילום משוגע 29/3
 לו, ראויה אינך עצמך, את תשלי אל יפות.
 לטייל אוהבת יפד״ חמודה, את כן אם אלא

 לצילום. מוצלח ואובייקט
לא? גדול,

נקודות שלוש★ ★ ★
מש אתן אתכן, מכירה שאני כמה עד
 כותב מכתבים. של כזה סוג אחרי תגעות

 בתקופה לומד, אני הנסיבות ״בתוקף :29/4
 של משמעותו מלוא את להבין האחרונה,

. ,להיות המושג . . ד׳ ב נעים לא די וזה ל
 לרצות, מה יודע כשאינך — לבד! כל־כך —

 כן? לא אחרת, שיהיה לרצות זכות לך אין
.רוצה זאת בכל אני אבל .  ,ממך׳ רוצה .

״ממנה ט לבק מעט לי שיש נערה, . . .
ת... לי ויש שו ש  לא באמת שאת ח

.תצליחי . . דורש שהוא למעט לענות . . . 
ממך.

 זה אשה, שתהיי רוצה ״אני הקשיבי:
 מוסיקה, שתאהבי בעצם. הכל, וזה חשוב,

ש ובכלל באמנות. תתענייני טובה. גם
 גם שישנם, היפים הדברים כל את תאהבי

מייד. בהם מבחינים שאין היכן
 שהרי מושלמת! לא אבל נחמדה, ״שתהיי

.ובכלל משעמם, זה .  את בך מעדיף אני .
לזולת הנכונות את הפשטות, את האנושיות,

. הפתוחה הנפש — . .
ת... חסר ״ואני לנו ב  — מתנגש קצת ס

לא!?״
.שהוא לציין שכחתי . חייל. .

.כן . .משהו השמטתי אם . .  את מלאי .
החסר.
.יש . בעיות? .

★ ★ ★
7זה על דעתכם מה

בלעז): (פלייבוי, לנער־שעשועים הגדרות
ה יש לו — הזמן יש לנערה אם )1(

מקום.
 עברה, את לספר אשה מעודד הוא )2(

ממנו. חלק כבר הוא. — גמרה שהיא ולפני
 שני הנו מאשה מבקש שהוא מה כל )3(

לדירתה. והשני ללבה האחד מפתחות:

השבוע נערת
 נשמע זח גוני. עופרה לה קזראים

 גאולה של אחיה בת היא אז סוב, מוכר?
י נ ו  לא, או לי תאמינו נאם המפורסמת. ג
 וסוטרת זה? מה יודעים בראסו. אפילו היא

 למישחה קוראים שמס (על כמובן. צבאית,
שלהם). הפליזים את בה מבריקים שהם
 בתל־ וגרה 20 בת היא שמעוניין, למי אז

פ של מזכירתו היתה אפילו היא אביב. רו פ
ב וכשהיתה תל־אביב. באוניברסיטת סור

 כל־כך שהיא שלה, הציורים אחד ח׳, כיתה
 ציורי־ילדים בתחרות זכה לצייר, אוהבת

בצרפת.
 לתחרות מועמדות להגיש לה הציעו פעם
 הסתייגה. היא אבל מלכת־חיופי, בחירת

שאתם כמו שמנה. סדי היא לדעתה למה?

 תזמורת־ על ניצחה גם היא אותה, רואים
 משך יפו,—תל־אביב עיריית של הננער
 היא לצבא. שהתגייסה סד אחדות, שנים

 אבל שנה. חצי בעוד מהצבא משתחררת
 הרגשה לי ״יש מהמדים: להיפרד לה קשה

ב לה וכשקוראים במדים.״ ללכת נהדרת
 מוצא ״זה נהנית. ממש היא בראסו, רחוב

 שמים כך ״פשוט אומרת, היא בעיני,״ חן
 לא המדים שבלי כאילו ברחוב.״ לב אלי

אחריה! ראשים יפנו


