
 יהודיה אם כל של חלומה כי מישהו, כבר אמר

 לפחות או דיו, עורר לרופא, בתה את להשיא הוא

 על חולמות מאמעס״ ה״יידשע רק ולא למהנדס...

 העצמאיות ישראל בנות גם נחת... קצת שיביא חתו

 זה... ממין שידור על המשוחרר ליבו בסתר חולמות

 האקדמאי את אותו, מוצאים איפה רק הבעיה נשארה

טובה!) ממשפחה (ושיהיה האמצעים בעל

 ״צמד״ !מנהלת ■עם־רם הלנה !פתרון יש
 וחתיך. משכיל כשהוא אותו לך מכירה
 בעלת באמת .!את !אם עצמנו לבין !בינינו
 שיש להניח אין *ומשכילה, נאה הופעה

 הספור־ השדכנית !של וסשירותיה צורך לך
ו לנסות לך איכפת מה בעצם, אבל מטת...

 8 שץ (רה׳ משרדה אל לדגל עליה !ממש
למהד פרסומת משדר לכם והרי ת״וא)
רין...
המפור הבדחנות בגלל דווקא כן, כן,
 הטעם, ;אניני ,אליה נמשכים שלה, סמת

 (איפה רציני... די הוא כי!מספרם ומסתבר
עכשיו?) עד התחבאו הם

 הטלוויזיה
פרסומת עשתה

מה להתעלם להודות. יש אחד בדבר
 !אפשר אי ״צמד״ •ושמד. החריגה תופעה

1

הגברים
נדהמים

הק הדעות מטען את אנחנו,ארזנו ■גם
והלכנו ציניות כהרבה הצטיידנו דומות,

א
יפה... באמת היא

מסתו הארץ ,שברחבי יודעת היא כן,
 אצלה אבל1 מאוכזבים. אנשים הרבה בבים

 יש אחד. כל מקבלת לא ד,יא פשרות, אין
ורצוי נאים משכילים, רק תנאים: לה

 חקירות. !משרד עם בצמוד עובדת היא
בע מדי יותר מפשפשים לא חלילה, לא
 הסבתא היתד, ומי,בדיוק אדם כל של ברו

 •לאמת. יש אלמנטריים פרטים י אבל שלו,
מצי- הקא ביטחון שופעת שוטף מדברת

שוב תוקבת הלנה
 היש־ העיתונות את מפגיזה התוססת הלנה

 חדתי■ היא נדיר פרסום במבצע !ראלית
אפילו הישראלי. הציבור לתודעת בכוח

 ירון אמנם ממנה. התעלמה לא הטלוויזיה
 אי- קצת עם הנושא את העלה לונדון

 מצויין שירות איזה בעצם אך דיוקים,
 הלנה, עם :שיחה לאחר מסתפר עשה... הוא

היתד, (עלי־בותרת) השידור למחרת בי

 — היומרני השם מאחרי ■מסתתר מד, לראות
 נישואין״. למטרות והכוונה תאום ״יעוץ

לשי- משרד סתם לא כבר זה רבותי, כן.

החדש״! ל״סגנון לב, שימו דוכים,
לבו לשניים, אם נשואה, עם־רם, הלנה

תמו (ממש ;מושלם ,איפור ״טיפ־טופ״, שה
 שעדה כל תמרוקים), לסברת פרסומת נת

לא, או ותאמינו פנינה. שן כל במקום,

לפי דוקטור אתה אם אז ,אמצעים. בעלי
 נראה כללי ובאופן גיבנת עם לוסופיה

׳תטרח... אל סרנקנשטיין כמו
 בכיר, ,מנהל משכיל, אתה אם אבל

 מחכה הייתי לא וסמקופך ונחמד, אקדמאי
 ושל ו״השיטה״ 220631 היי! נוסף. רגע

 טבעית בצודה ובפעולה. ■תתחיל ״צמר״
 והיפה העשירה הבת את תכיר ונעימה

 מקורקעת להיות שרוצה דיילת או של...
 לחופה מתחת לצילום המצפה דוגמנות או
טוב. מבית התיכה סתם או

 הלנה אבל ההתנשאות !מן !בזה קש ■נכון.
 שהחוג ובלבד לקוח, על לוותר מוכנה
 היא אותו היפים״ ״האנשים של הסגור
 !רק ■ויבטיח רמה על לשמור קמשיך יצרה

 בין ובאהבה מאמינה לא היא לא, ואימות!
 קורה זר, ואם שיניים. לרופאת אינסטלטור

 תיזום היא לא אבל ■טוב! מזל באמת אז
לתו אחראית לא גם ■והי,א המפגש, את

צאות...

שרד מ
אקטיבי

 זהות ,תעודת מציג שמתקבל !מי כל
 הכניסה הרפתקאות !ולמחפשי (לנשואים

 והוא בקפידה נרשמים פרטיו כל !)אסורה
ד !אותה (תמונה !במקום מצטלם אפילו  ד

 בלבד!) המיועד הזוג ובן הלנה יאים
 בידיעתו עובר מומעד •כל הבל! לא וזה

 יש באם ■גרפולוג. אצל בדיקה ובהסכמתו
פסי של בשירותקו הלנה משתמשת צורך

מהימן יהיה פרט שכל מנת ועל כולוג.

זרו לפרוש ושלה: החומש תכנקת את גד,
 נוספים, ■סניפים ■להקים הארץ. כל על עות

 ירקדו, ייפגשו, בו סגור מועדון לפתוח
האקסקלו החוג אנשי כל וקבלו ישוחחו,

 השמנת ■סל פשוט, או יצרה. ושהקא סיבי
 הישראלית החברה של נשואה הפלתי
 ״ייקית״ של בדייקנות מתייקת היא אותה

 רק... לא אבל שלה... הצפעונית בכרטסת
 ״!מש!רד-אקטיבי״. שנקרא מה מנהלת הלנה

הי מעורה הקא (מיל.) יססי־ציבור באשת
 שלפני הקא, האמת הטובים. החברה בין טב

 ישבע ׳במשך תיתנה ״צימר״ את שפתחה
 הברים המון לה יש בית. !בחוגי ושנים

 כשהיא אבל ואצלה. רשומים שלא וחברות
 מהססת לא היא !מתאים, מי,שהו מוצאת
 המתו־ השמנת בין ■ולקשר טלפון להרים

 ומסתובבת !שעדיין השמנית לבין ייקת
 את ומגביר הסוג !את מרחיב זד, חפשי...
ההצלחה... סיכויי
הגב ללא אינטנסיבי שירות ■נותנת היא

 גם !ביום שעות 12 (עובדת זמן של לה
!).ובשבתות
 את גם מקבלת היא ■סקמפטי חיוך ובאותו
 ובחלק הבנות, ובמקום הבאות האמהות

 איתן לנהל מוכנה ידיעתן, ללא !מהמקרים
 מה עצות נותנת ואפילו חשאית, עיסקה
מע חוג ■גדל פלא שבאורח לבת לאמר

ריציה...
מא אנחנו הפרטים, ■את ■אצלה השארנו

להפסיד? לנד יש ונע־, ■לה, מינים
(מ)


