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,ישראל* אציוסג
 עם להתחיל פוחד הוא

 אך נואש. הוא בנות.
פיתרו; יש הנה

₪ כד מד,
נרגש, הגעת במסיבה, אתה נכון! ״זה

 אמרת הזה. הערב על חשבת השבוע כל
 הפעם זה, ,זהו המסיבה לפני לעצמך

 חן שתמצא הבחורה עם להתחיל אעז
בעיני!׳
 והנה על־כך, חשבת השבוע ״כל

נע הרבה יש במסיבה. אתה סוף־סוף
 ליבו. את שובה במיוחד ואחת רות,
 לגשת איך חושב בה, מסתכל אתה
 מבחינה לא אפילו היא מעז. ולא אליה

 אתה המסיבה, מהלך כל וכך, בקיומו.
 לא איתה להתחיל אליה, לדבר רוצה
מעז.

 הביתה חוזר ואתה נגמרה ״המסיבה
 אתה הצלחתי,׳ לא ,שוב במפח־נפש,

 לצאת איר לעשות? ,מה לעצמך. אומר
מהפלונטרי'

 אתה כי לחשוב, מפסיק אתה ״ואז
 אין המצב, זה זה, זהו לעצמך אומר

פיתרון!
 ש,/יש יא י ת ת ל א לך אומרים ״אנו
 יש לשפם... מתחת תגחך אל פיתרון!
שלנו הקורס הוא והפיתרון פיתרון,

 חישחהר,
 גבוה, חיש

רחוק, חיש
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אישי׳!״ קסם תפעיל ,כיצד
קטע למעריצות. יהפכו נשים

 ארוכה פירסומת מתוך ומצחיק קצר
ומצחיקה.

 מיני לכל מצויין קהל״יעד הוא נוער
 העומד האיש למיניהם. מאכרים
 רוז. כצ׳יקו מזדהה המודעה מאחורי
אישיות. פיתוח גוף, לפיתוח מומחה
 פשוט יחד? הולכים השניים איך
 הישראלי(רק לנער מציע צ׳יקו מאוד.

 פיתוח־ שיטת הכוללת ערכה, לזכרים)
 שתהפוך ערכה אישי. לקסם וספר גוף
 הן בנות. של למשאת־נפשן אחד כל

 יסכים אך אם לרגליו, ייפלו פשוט
בספ שקלים עשרות אי־אלה להשקיע

רים.
 שהחליט חלש, נער מוצג בפירסומת

 לפיתוח צ׳יקו של השיטה את להזמין
 צ׳יק־ אותו עשתה השיטה ושרירים. גוף
 אליו מצרף מיד והוא מר־עולם, צ׳ק

 איזה זאת. עשה ״הוא האומרת: חתיכה,
גבר!׳׳

שי צ׳יקו מבטיח האישיות בתחום
 חמש תוך נערה כל לב שתכבוש טה,

בדיוק. דקות
שלך. למעריצות תהפוכנה ״נשים

מו אתה כאשר סביבך, תסתובבנה הן
 שלך העצמי הביטחון חלומותיהן. שא

הכר." לבלי ישתנו וחייך ישתפר,
 לפיתוח השיטה את שוללים מומחים

 מתבססות, כאלה ״צורות־אימון גופני:
 האיזומטרי. העיקרון על בררך־כלל,

 וייעלמו ממים בעיקר בנויים השרירים
האימון.״ הפסקת מרגע קצר זמן תוך

 חיפה
 של שירו

עד הוו
 המח־ים רצח בעיקבות

אנטי־ תנועה קמה 1
 השטחים אבד גזענית. 1
עדיהם״. ..גדודים |

₪ בד מד,
 אומרים שותק, שהנוער אומרים

לו. איכפת שלא אדיש, שהוא
 מורים שני נרצחו וחצי שנה לפני
הכ מהשטחים צעירים על־ידי מעפולה
 של גל בעיקבותיו הביא הרצח בושים.

 נגד ומעשי־אלימות גזעניות מהומות
בבירת־העמק. שעבדו ערבים,
הח מתגבר, כהניזם של זה, רקע על

ב )35 ד1בענז (המשךג

.7/70/ - נסך והרוויח חצה

נ*יוה: וצעירה
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ושניות
ויוו׳ י רות רע

 לעשות מה בדיוק ידעה לא יא ^
 אפשרויות לה היו עצמה. עם 1 1

 לחזור דוגמנית, להיות לחזור אחדות:
 האחרונה, השנה בחצי חיתה שם ליפאן,
 לבגדי״ בוטיק — כלשהו עסק לפתוח

מישרד־ליווי. או נשים
 בלונדית(צבע ,21 בת זוהר, אורלה

 מטר, 1.74 גובה ירוקות, זמני),'עיניים
 וחצי, חודש לפני בחרה, חטוב, גוף

ואי ליווי ״מישרד האחרונה. באפשרות
 היא שלה. לעסק קוראת היא רוח",
 צילצול בעל מתאים, שם לו בחרה

 שלא מעדיפה היא שאותו רומאנטי,
לגלות.
 טלפוניות," מהטרדות חוששת ״אני

 כדי שיצלצלו רוצה ״אני מסבירה. היא
 שיטרידו רוצה לא אבל בחורות, להזמין
 נערת־ לא בעלת־העסק, אני אותי.
 אומרות אצלי שעובדות בחורות ליווי.

 יכולה את נראית, שאת ,כמו לי:
כסף.׳״ הרבה לעשות
 נערת־ להיות רוצה לא אורלה אבל

 מאוד שהיא העובדה למרות ליווי,
 כסף לעשות מעדיפה היא כסף. אוהבת
 כעובדת לא מישרד־ליווי, של כבוסית

המישרד.
 ״אני אומרת. היא כוח,״ זה ״כסף
 קונה כסף מבריאות, שחוץ חושבת
הכל.״
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