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 ביותר עשיר מבחר א.
 חוץ תקליטי של

תקליט כל להזמין תוכל בי
 רצוף חצות עד פתוח ג.
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 בסיטונות גם המכירה ד.
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לאירוסה לצעירים מיוחדים טיולים
 מלאים פרטים עם חינם חוברת
בארץ הנסיעות משרדי בכל
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 כמות אותה הרואי׳ נוסף עיניים זוג מול
 אחד שד גלי מכוערים, תפרים עם שתיא,

 ניסיון זהו — שניהם בלי גם ולפעמים
גיל. בכל אשה, לכל

 רק לרכוש אפשר הראשונה החזייה את
 הקרנות, טיפולי סידרת שעוברים אחרי

 ללבוש שמותר מהרופא אישור ומקבלים
חזייה.

מל כרכישת כמוה חזיות מיספר רכישת
 אחת, תותבת עם פשוטה חזייה שלמה. תחה

 חזיות של הצלחתן אך ל״י. 210כ- עולה
 מקבלת אחת שלא עד גדולה, כה אלה
 פעולות אח המרכזת מרדור, לאה הגג׳

 המספרות מנשים טלפונים להחלמה, יד
כל גנר להטעות הצליחו כיצד כאושר לה

 האמיתי כחזה התותבת את שחשב שהו׳
שלהן.

 במקום מותקנת, אף התותבות במילוי
כאמיתית. הנראית מטעה פיטמה הדרוש,

המלא החזה בייצור האחרונה המילה
 מסיליקון, המייוצר תותב חזה היא כותי

 הרוצה וכל בארץ, להשיג אין שאותו
 100 תמורת מחו״ל, מזמינה זאת לרכוש
דולר.
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 השתלת־חזה. היא אחרת כניקה *ץ
 וניתוח־ בחיתוליו, עדיין זה שטח אך 1׳*

 אשה רק לעצמה להרשות יכולה השתלה
 ניכרים. כספיים אמצעים בעלת
הנוכחית התותבת לייצור להגיע כדי

 את ״שיתפנו
 בסודי מכרינו בל

 השתתפות
 האחרים

מאדי״ מקילה

 רבים. גילגולים עברה והיא קשה, עבדו
 ולשמש לסבול נאלצו לאין־ספור נשים

 ומשונות, שונות להזיות כשפני־ניסיונות
המ לשלב עד שנים, לפני ייצרו שכמותן
הנוכחי. תוחכם

 גומי, עשויות היו הראשונות החזיות
 לשוות כדי מישקולות לתוכן הוכנסות

 במקום לאהר־מכן, מתאים. כובד לחזה
 מייו־ מזון של גרגרים הוכנסו המישקולות

 למתכונת כיום, שהגיעו, עד וחרוזים. בש,
 אשר נוזלי, גליצרין עשוי חזה של הסופית

 לצדדים משתפך הוא שכיבה של במצב
 לים ללכת יכולה והאשה טיבעי, חזה כמו

בביקיני. אפילו
וב בארצות־הברית, כמו שלא בישראל,

 מנותחות־השד אחרות, מתקדמות מדינות
 בסוד שעברו הניתוח דבר את שומרות

 נשיא אשת פורר, שבטי שעה זאת, כמום.
 אשת רוקפלר, האפי או ארצות־הברית

 כלי-התיק- שכל רוקפלר, נלסון סגךהנשיא
 שלבי אחרי בעניין עקבו העולמיים שורת

ב בכך עמדו שלהן, וההחלמה הניתוח
 לנשים בכד לסייע כן רצון מתוך גבורה,
אחרות.

 כרי- ניתוחי לגבי בארץ היחידה התגובה
 היתר, אלה מפורסמות נשים של תת־שד
סר -של מוקדם לגילוי התחנות של ד׳צפתן

להיב שבאו מבוהלות בנשים — השד טן
 בקצב כבר התחנות עובדות כיום דק.

ה מפורסמת אשד׳ של מיקרה ורק רגיל,
זמ בהלה בדרך־כלל גורם בציבור, נודע
אט־אט. השוכבת נית,

 עברו אשר בארץ המפורסמות הנשים בין
 השורה מן שחקנית נמצאות כריתה ניתוח

 שר- אשת הישראלי, בתיאטרון הראשונה
אח רבות ועוד ח״ב, כיום שהוא לשעבר

רות.
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 מדי-שנה, בארץ, עוברות ממוצע *
 כך כריתת-שד, ניתוחי נשים 650כ־ ^

המנ זה, במצב נשים אלפי יש שכיום
אח אשה כל כמו ולהרגיש להיראות סות
 מעטים ולא בכך. מצליחות כולן לא אך רת,
זה. רקע על שאירעו הגירושין מיקרי הם

ב המעורים ואנשי־מיקצוע פסיכולוגים
 שמיקרי לדיעה מתנגדים בו, ונוגעים נושא

 הכרוך ומכל הניתוח מן נובעים הגירושין
בני שיחסי בכך זאת להסביר ומנסים בו,

 ניסיון קודם־לכן. עוד מעורערים היו ד,זוג
 לפני אותה מעמיד אשד, על העובר כזה

 עוד אני האם ביותר: המטרידה השאלה
 היא — הבעל של תגובתו כאשד,? שווה

היחסים. המשך את הקובעת
 מתרחשים זה רקע על הגירושין מיקרי
עוד רצה שלא הבעל התנהגות על כתגובה


