
 יהודיה אם כל של חלומה כי מישהו, כבר אמר
 לפחות או דיו, עורר לרופא, בתה את להשיא הוא

 על חולמות מאמעס״ ה״יידשע ר?! ולא למהנדס...
 העצמאיות ישראל בנות גם נחת.,♦ קצת שיביא חתו

 ♦ זה,, ממין שידור על המשוחרר ליבן בסתר חולמות

 האקדמאי את אותת מוצאים איפה רה 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

המפור השדכנית של בשירותיה צורך לך
לנסותן לך איכפת מה בעצם, אבל סמת...

מסקיצה
לביצוע

מה להתעלם להודות. יש אחד בדבר
 אפשר! אי ״צמד״ ושמה החריגה תופעה
המפור־ הבררנות בגלל דווקא כן, כן,

 בעלי ורצוי־ נאים משכילים, רק תנאים:
אמצעים.

הגברים
נדהמים

אקד בכיר, מנהל משכיל, אתה אם ואז
 רגע מחכה הייתי לא במקומך ונחמד, מאי

 תתחיל ו״השיטה״ ל״צמד״ חייג נוסף.
 את תכיר ונעימה טבעית בצורה בפעולה.

ש דיילת או של״. והיפה העשירה הבת
ה דוגמנית או מקורקעת להיות רוצה

 בין באהבה מאמינה לא היא לא, איכות!
 קורה זה ואם שיניים. לרופאת אינסטלטור

תיזום היא לא אבל טוב! מזל באמת אז

 במנהלי מסתייעת ״צמד״ כמו אימפריה
מקצו על דגש ששמים מוכשרים סניפים

מנוהל בת״א למופת. אישי ושרות עיות

ב חוקפת הלנה שו
 הטעם, אניני אליה נמשכים שלה, סמת

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

 סתם או לחופה מתחת לצילום מצפה
טוב. מבית חתיכה
הלנה אבל ההתנשאות מן בזה יש נכון.

ל אחראית לא גם והיא המפגש, את
תוצאות...

ה קורי את לרקום הלנה כשהחלה
 מאי- גדולים ציניקנים היו שלה, תוכניות

מים. פיהם ממלאים רובם כיום תנו.

 ישה כץ. ישה ע״י רב זמן מזה הסניף
 הכנת לצורך באקראי הלנה עם נפגש

 המשרדים וגיפגע. הציץ.... רדיו. תוכנית
ש הצמד ע״י מנוהלים וירושלים בחיפה

 הכיר אשר ואהובה, דני מוסכמות, שבר
הלנה. באמצעות והתחתן

 של וההופעה הגבוהה מהרמה נדהמים אלינו הפונים ״הגברים
להם". המוצעים הזוג בנות

מסתו הארץ שברחבי יודעה, היא כן,
פש אין אצלה אבל פנויים. הרבה בבים
לה יש אחד. כל מקבלת לא היא רות,

 שהחוג ובלבד לקוח, על לוותר מוכנה
 היא אותו היפים״ ״האנשים של הסגור.

רק ויבטיח רמה על לשמור ימשיך יצרה

 ועוד לביצוע מסקיצה הפכו התוכניות
 רבות זרועות פורשת הלנה נטויה, היד

 ב־ ישבנו שעבר בשבוע עולם. וחובקת
 ב־ הלנה של במשרד אבניו״, ״מדיסון
 זה מנהטן יש מה רבותי, כן — ארה״ב

שהמש מלחשים אגב, העולם? סוף כבר
 באמת הצלחה סיפור הינו בניו־יורק רד

הזה. העולם מן שלא

משרד
אקטיבי

 זהות תעודת מציג שמתקבל מי כל
 הכניסה הרפתקאות ולמחפשי (לנשואים

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

)בלבד המיועד הזוג ובן הלנה אים ! 
 בידיעתו עובר מועמד כל הכול! לא וזה

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

 מהימן יהיה פרט שכל מנת ועל כולוג.
 חקירות. משרד עם בצמוד עובדת היא
ב מדי יותר מפשפשים לא חלילה, לא

ה יתזז ה בדיוק ומי אדם כל של עברו
 יש אלמנטריים פרטים אבל שלו, סבתא
לאמת.

 ״משרד- שנקרא מה מנהלת הלנה
 היא (מיל.) יחסי־ציבור כאשת אקטיבי״.

 האמת הטובים. החברה בין היטב מעורה
 חיתנה ״צמד״ את שפתחה שלפני היא,

 לה יש בית. בחוגי שנים שבע במשך
 אצלה. רשומים שלא וחברות חברים המון
 היא מתאים, מישהו מוצאת כשהיא אבל
ה בין ולקשר טלפון להרים מהססת לא

 שעדיין השמנת לבין המתוייקת שמנת
 החוג את מרחיב זה חפשי... מסתובבת

ההצלחה... סיכויי את ומגביר

הגב ללא אינטנסיבי שירות נותנת היא
 גם ביום שעות 12 (עובדת זמן של לה

).בשבתות !

 את גם מקבלת היא סימפטי חיוך באותו
 ובחלק הבנות, במקום 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 לנו יש מה לה, מינים

 :בבקשה פרטים רוצים אתם אם
״צמד״: משרדי של נים
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