
 גביע משחקי השבוע
 הישראלית א׳ הליגה

הראשונה האנגלית והליגה

חואשון הכוס ם1מינימ
ד־ 200.000

הפרסים נלד מינימום
י ל 350.000

 לטור ל״י 1 יהיו ההשתתפות רמי
+ 1ע*

 האחרון המועד — הי יום
הטפסים למסירת >

בססורט ההיתרים

הכודדזד!
)33 מענזוד (המשך
 מהר הסום אה להם גומרת ההשגה שקלות

 קשר ויוצרים מגע, מבתקים הם — מאד
אחרת.״ עם

מסו כלי הפנה המינית .״הליברליזציה
 נחוצה היתד, ״פעם רודי. ד״ר ממשיך כן,״

 על־ידי מינית להתקשרות הצדקה לאשה
 פיתרונות מוצאים היום ונישואין. אהבה

 מביאים שאינם וארעיים, מיקריים מיניים
 שהחופש כך קבע, של ממשית להתקשרות

 בעת־ובעונה־ וקללה ברכה הוא המיני
אחת.

 הרווקות מוסד של המרכזיות .״הבעיות
 ב־ — סוציו־ביורוקרטיות הן והבדידות

 — לרווקים מימסדיות כבר יש ארה״ב
 מייוחדת, קוסמטית תעשייה מועדונים,

הת־ יש כאן ומדריכה. .מתאימה סיפרות

 ן*עדן1 הם מועדונים
הקד הטרו למחפשי

להס במקום — מהבעייה מוחלטת עלמות
 נישואין של לכיוון ללחוץ מנסים תגל,

 לאחור, לחזור דבר של פירושו תוגות.
מסח דהירה היא בעולם שהמגמה בעוד
מפליגות.״ חברתיות תמורות לקראת ררת

■ ■ ! ■

שבח״□!!! אה1הה
ה אם ת ת שאוהב גבר א ם, א  בוא החיי

 אותך תפנקנה שם ״בזל״ למכון
ת 3 טיו ס יפהפיות. מסג׳י

מהנה ,מסג ★
פיזיוטופי טיפול ★
והרזייה ריפוי ★

מכון ייבול״ ב
למופת [קיוו •
חדיש ציוד •
אוויר מדג!׳ •

ת נעימה אווירה בי סי סלו ק א  ו
ת — ופרטיות חניה דיו ת סו טח מוב

 בעיר. ביותר והמשוכלל המפואר המכון ,,,בזל׳
 אש) מכבי (לייד 31 בזל רה׳ ת״א,

 הפסקה ללא 9.00 — 21.00 פתוח
סאונה תפתח בקרוב

 בארץ השמרגות בחומת פירצות
 שנים, כארבע לפני ניבעים החלו / [

 ול־ לגרושים הסגור המועדון נפתח עת
 בגן־הוהאי פעל אשר פלוס, 25 בני גרושות

היכרו מועדון נפתח אחריו ברמת־אביב,
 מטעם מועדון־לילה, של אופי בעל יות

 לו הפד אשר עופר, מישרד־השידוכים
 שבמיגדל- שלום פיאנו־בר את למישכן
המוע אך במהרה, חיים שבה העסק שלום.

 ומיש־ פועל, עדיין מגן־הוואי הסגור דון
 מועדוני־ צצו מאז .77 במועדון עתה כנו

 מהם אחד כל נאשר לרוב, היכרויות
 עד־מהרה מסויימת. קשת־גילים משרת

 הפכו והם מועדוני־היכרויות, השם נשר
וסטודנ ל״אקדמאים אם מועדונים, סתם

 לאם, +.30 או +״20 ״מועדון אם טים,״
 של .שם המועדונים להם קנו בטוח, אבל

אי ופיתרון בלתי-מחייבים, מקומות־בילוי
 מחייבים קשרים אבל ערב. להרוג דיאלי

 בגילוי־ שמעידה כפי שם, לחפש באים לא
 גרושה, ציירת, פלוס, 40 בת ש.ם., לב

 ״מתוך .מועדוני־היכרויות בנושא הבקיאה
ניסיון.״

 גן־עדן הם הללו המועדונים ״היום,
 הולך בזה גבר — הקל הטרף למחפשי

 למועדון־דיקודים, בשמע פעמים שלוש
 ארוחת־ עם לעיתים מיטה, משיג מבלה,
 15 של מכסימלי במחיר זה וכל ערב,

 לשם באות לעומת־זאת, הנשים, לירות.
ב לפחות במוצהר, לא אם חתן, למצוא
 הגבר בהיגיע מינוס. 30 לגבי זאת — הכרה
 מניס- ופוחד גרוש לרוב הוא ,40—50 לגיל

 זה, בגיל נשוי אינו עדיין אם נוסף. יון
בו. פגום משהו

 רות, שבאולמי רות הריקודים במועדון
 לאור- רוקדים פלוס, 40ה* לבני המייועד

ה כיבוד מוגש הערוכים לשולחנות נרות.
 ומשקאות סלסים כריכים, עוגות, כולל
וחריפים. קלים

ב האולם את ממלאת תיזמורת־התונות
 זן- גיל ופאסדדובלה. ואלס טנגו, צלילי

 .60ל־ 35 בין נע שיטהי, במבט גונחים,
סולידית. האווירה,

 כ- בדיוק נראים שאינם הנוכחים, בין
 תמיר גבר זר כנטע בולט נערי־זוהר,
 ״אני — ן1נר בשם עצמו המציג ויפה־תואר,

 מהנדס, הוא אנונימי.״ להישאר מעדיף
 להנדסה, הברה בעל עצמאי, ,45 בן גרוש,
 הוא לחו״ל. בנסיעות מרבה עדותו שלפי

 מסויי- מתחים לפרוק ״כדי למועדון בא
 תשובה ממתן באלגנטיות ומתחמק מים,״

 הבדידות בנושא לגעת בהעדיפו ישירה,
״הפוריט את לתקוף מבלי לא בכללותו,

שלנו. הצבועה״ ניות

פ תן מ ר ל ט י י ח ל
■ ■ ■ י

ממייסדי אהד לינדברג, ינד״דאל ל*
 35 בני לבודדים ורון, חדווה מועדון <

 ברית, בנות לישכת מטעם הפועל פלוס,
 — גדול דבר פה ״עשינו :בגאווה מבריז
בבדידו יותר מתביישים לא וגשים גברים

 לשבור מקום כאן למצוא ובאים תם,
המוע בהיחבא.״ ולא זקופי־קומה אותה,

מנ הזמן ואת בני־ברית, בבית שוכן דון
לשול תיזמורת־ריקודים. לאורחים עימה
האווי ומ־שקאות, קל כיבוד מוגשים חנות

ומטופ אלגנטיים הנוכחים סולידית. רה
המוע גרושים/ות. אלמנים/ות. כולם חים.
 של עדותו ולפי בפועלו, ברכה רואה דון

 זוגות שיבעה מתוכו הוציא כבד ליגדברג,
נישואין. לפני העומדים קבועים,

 לחפש,״ במטרה רק לפה באים ״לא
 ב- אחות אלמנה, רון, ארנה מבהירה

 ״האנשים נשואים. ובן לבת אם מיקצועה,
 המיסג- ובשביל השתייכות, בהרגשת באים

 להרגיש הרוצים אלה או החברתית, רת
 נשארים רגיל למועדון כשבאים כי שווים,

בן־זוג.״ בלי בצד,
 בני־ מועדון מצוי מתחת אחת קומה

 גיל דתיים.״ וחבר׳ה ״לסטודנטים ברית
ה האולם .25 על עולה אינו בו הנוכחים

 באדיקות המתנועעים בני-נוער דחום גדול
 ״אין התיזמורת. שמשמיעה השייק לקצב

 קאופמן, בלה מסבירה סטודנטים,״ רק כאן
 שיהיו מקפידה ״אני האירועים. מארגנת

 לא בהחלט אנחנו טובים. הבר׳ה רק כאן
 ״כל מבהירה, היא מועדון־היכרויות,״

 לרקוד. לכאן לבוא יכולים וצעירה צעיר
 הטוב זה חברה. או חבר לו שאין מי גם

חופשיים.״ להיות — שבדבר
 מטרותיו את להסתיר מנסה שאינו חוג

 של הסגור המועדון הוא שונות באמתלות
 וגרושות. גרושים לשמש האמור פרוייק׳ה,

 המונים לחברים, או־ורק מותרת הכניסה
ההשכ רמת לגבי ההקפדה אם איש. 1,200

תעו בודקים וסזזוץ במוצהר, קיימת לה
 התמונה נשמרת. אינה בפועל הרי דות׳

 שם רוחשים — ביותר עגומה המצטיירת
 לתלפיות, עשוייה שתיסרוקתן נחילי-נשים

 פלוס. 35 בנות רובן בדקדקנות, מאופרות
 את עושים יותר, צעירים שרובם הגברים,
 לסקירת השולחנות בין המסורתי הסיבוב

 הזמן חלוף עם לבאר. וחוזרים ה״סחורה,״
 בזוגות להתמלא רחבית-ד,ריקודים מתחילה
 הן לריקוד המוזמנות כל צפיפות. עד־כדי

 פירחי- נשארות המבוגרות יותר. הצעירות
 ניתן מוקדם. המועדון את ועוזבות קיר

 בעלת פיסיקאית רופאה, ביניהן למצוא
 ומורות. אחיות עורכות־דין, דוקטור, תואר

 שוות- אינה הגברים של רמת־ההשכלה
 שניים, או מהנדס מוצאים ושם פה ערך.

סוח פקידים, השאר מורים. רואה־חשבון,
מסגרים. מכונאים, זעירים, רים

בר במועדונים יותר ודודה התמונה
 צעירים מושכים הללו וה״סאתון. ברים
 לערך. 30 הוא שם המכסימלי הגיל רבים.
 להציג הבאים מתבקשים המקומות בשני

 אסורה. הכניסה לנשואים — זהות תעודות
 או תעודת־סטודגט, על להקפיד משתדלים
 נדרשת. רמת־השכלה המאשרים מ״סמכים

 המציע המועדון דלתות על צובאים המונים
 ריקודי־עמים, לירות, שבע תמורת לבאיו,

וסרט. פיאנדבר
 מועדון- של מכוונת מדיניות לנו ״אין

מאר דיאמנשטיין, דודו מסביר היכרויות,״
 ההקפדה, למרות אך ההיסאתון. ויוזם גן

מסגרים טכנאים, לאולם להסתנן מצליחים

 - מתוסכלות בארץ הנשים
בהתאם ומתנהגות

מ רק אוניברסיטה שראו כאלה וסתם
 וחברית. נעימה חופשית, האווירה רחוק.

 ההתיישבות של מסיבה יותר מזכיר המקום
 בית־הספר, של באולם־ההתעמלות העובדת

 את מכירים שכולם נדמה דיסקוטק. מאשר
 הנאה, בהופעתם מצטיינים והכל כולם,
 דיינר, !משה הוא ביניהם הבולטים אחד
 הוא לעת־מצוא. ודייל מהנדס ,32 בן רווק

 לשם שבא ומודה מארה״ב, עולה־חדש
 בחורות חרבה כאן ״היכרתי ״לחפש.״
צעי שהן לי התברר תמיד אבל חמודות,

 למצוא מקווה עדיין אני בשבילי. מדי רות
 לבלות נעים סתם — לא ואם מישהי, כאן
 פורמליות.״ שאין במקום כאן,

 הבאים הקבועים,״ ה״פרצופים גם ישגם
 רוזן, חיליק הוא נזה האינרציה. מכוח

 להנדסת־חשמל, סטודנט ,24 בן עלם־חמד
ש מראש בידיעה לחפש, ״באתי האומר:

תיקווה.״ יש אבל אמצא, לא
כסידרה.) שנייה (כתבה
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