
 המדור את להפוך כוונות שום לי אין
 יש וביניכם. ביני פרטית להתכתבות הזה
 דברים יש לי וגס מועילות יותר מטרות לו

 מוכרחה אני אבל בחיים. לעשות אחרים
 הבעיות של מהערימה השולחן את לנקות

שם. ונערמת שמצטברת הפרטיות
 .3/76ל־ שכתב מנחלת־יהודה, לאייל •
 של פצץ כתבת גדול. חכם באמת אתה

ה את לה לרשום שכחת אבל מיכתב
 למה מתפלא בטח אתה עכשיו כתובת.

 דרכי. מיכתב מהר לה שלח עונה. לא היא
טלפון. מיספר לפחות בו שיהיה

לכ שאפשר בטח מחולון. לשמשון •
 גם במדור, שהתפרסם מיכתב לכל תוב
 בוא הפירסום. מאז חודשים כמה חלפו אם

 מסתכן לפירסום מיכתב ששולח שמי נגיד
 אי־ זה אחרי שנה. לפחות דואר בלקבל
 כדי מספיק זמן זה שנה לדעת. אפשר
לבני־אדם. דברים שיקרז

 היא במדור התמונה מחדרה. לנורית •
 מפרגנת לא את יש, מה שלי. אורגינאל

 לקבוע יכולה את מאמינה, לא את אם ! ? לי
המע של הטלפון באמצעות פגישה איתי
 להמריץ טלול זה לך. מייעצת לא רכת.

 עוד אני בחיים שלך. הנחיתות תסביך את
מוצלחת. יותר
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התבונה בשבח

 הוא מנתב לך לכתוב אדם ״כשיושב
 סוס על בנסיכה לזכות כלל בדרך מצפה

והאפרו השעמום מן אותו שתחלץ לבן,
 )1/81( מתחיל כך שקוע,״ הוא בהן ריות

 מכתבים הנושא על שלו הדיסרטציה את
 ה- שהיא בת־זוג מחפשים ״רבים לציפי.

 יזכו כך שע״י בתקווה מהם, הגמור היפך
 מחפש הביישן כה. עד שהחסירו במה

 מחפש המשועמם וחברותית, עליזה בחורה
 ,היהפוד הפסוק: מקובל עלי מעניינת.

 הניסיון חברבורותיו?׳ ונמר עורו כושי
 אדם לכל ביותר הטוב שהדבר אותי מלמד

 אופיו את ההולמת בחברה להימצא הוא
ומצב־רוחו.״

 זו שלו ולמצב־רוחו לאופיו שיתאים מה
וכש ונבונה. נאה וחביבה, שקטה ״בחורה

 ליכולת •מתכוון הוא תבונה אומר הוא
 התהליכים של בקיומם להבחין להתבונן,

 סטודנט עצמו הוא המתרחש. את ולהבין
 שלו. העשרים שנות באמצע וגבוה נאה
 הדוקטוראט את אז ככה ימשיך הוא אם

הזה. המדור על כן גם כנראה יעשה הוא
•4 * 1*

מסוגרת התחלה
 עלי. אחד יתרון לה שיש טוענת )2/81(
 הדרך. התחלת על רק ויודעת קוראת אני
 הזדמנות כבר היתר. זאת, לעומת לה,

 ממד כמה קריאת תוך בהמשכה, להציץ
 חברתה של מינתב בעקבות שנשלחו •תביט

 כי למסקנה הגיעה היא במדור. •שפורסם
 חדשים,״ אנשים להכיר מעניינת דרך ״זוהי

ה שאם זה להגיד בעצם שהתכוונה ומה
! 1 היא לא למה אז מסוגלת, חברה
 ״קצת וחצי. 24 בת נאה, פקידה, היא

 אולם גברים׳ עם דרכי בתחילת מסוגרת
 ומסוגלת מקליפתי, נפתחת הזמן במשך

 גלידה: כמו בדיוק ושובבות.״ לעליזות
ש ומה נמסה. ואחר-כך קפואה בהתחלה

 להיות שידע לשיחה״ ״אדם זה מחפשת היא
 ובעל חם לב בעל הצורך, לפי ורציני עליז

 ביטחון- אומרת ״וכשהיא ביטחון־עצמי.
 אלא לשוויץ מתכוונת אינה היא עצמי

ליציבות.״ — עמוק פנימי ״לביטחון
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שואף / מעוניין / רוצה

 מתפזרים עליהם ,24/167 ״באמתחתי
 אם וצילום. ספורט טובה, לספרות חיבה

 יותר קצת דברים להעריך יודעת את
מא את אם בדיסקוטק, מבילוי רציניים

רוצה/ הייתי דומים, הגברים כל שלא מינה

להפ לנו יש מה להכירך. מעונייו/שואף
ז״ סיד

 ובימינו יקר. )3/81( הבולים, את רק
שיקול. זה גם

 גם הוא אבל זאת, להודיע שכח הוא
 לדעת. רוצה דווקא את אם קיבוצניק,

-¥■ ■¥* -¥-•
חדשים אתגרים

 על רגשי־אשמה כנראה יש )4/81ל(
 כאל אלייך ״פונים בי. להיעזר שהיתפתתה

אינסטינק באופן נכון, שידוכים. מישרד
 נוטים אנחנו אפילו, להבין מבלי טיבי׳

 ומחפשים האנושי הקיום להמשך כנראה
עכשיו, זה.״ את ליישם שונות בצורות

 באופיו, יציב גבוה, רחב-אופקים, אקדמאי,
רו גם מיני. כל בדברים. ומתעניין רגיש
הולכים. חניים
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 בסיירת, אבל חייל, אומנם הוא לגדול.
 שלו. הגברי הפרופיל את תיכף שמשנה מה

 הכרמל (על ההורים אצל גר שהוא נכון
 אותך. להדאיג צריך לא זה אבל בחיפה)

 חדר גם לו יש יתקדמו, העניינים אם
עפולה. ליד בקיבוץ

 חשוב זה חלק. שיער לך שיהיה העיקר
 אבל צבע, איזה חשוב לא בשבילו. מאוד

 לא גם חלק. מתולתל. ולא מקורזל לא
להת •מתעצל הוא נמוכה. להיות לך כדאי
חוס- ״דיעות זאת, לעומת הזמן. כל כופף

ב כונ ס מי ר פ
ה לל■3ד מחוץ ק תי א ה

געייה• עם נשוי הוא )8/81( מאלה. לא אבל נשוי. מאיש מיכונב
 שנינו של הטרגדיה אך טובונ״לב. אשה השם, ברוך לי, יש .27 בן נשוי גבר ״אני

 וה. לפל הגעתי ואיך ולמה מדוע מעניין לא זה לוקה. היא בה מחלת״הנפילה היא
עובדה. זאת

 יכולה היא אין רצינית, לדרגה והגיעה התפתחה אשתי של שמחלתה ״מאז
 לא לעזבה. רוצה אינני וגם יכול אינני יחסי־מין. עמי לקיים פסיכולוגית) (מבחינה

 אני כאלה. במקרים אדם של מצפונו שמייסרים הנימוקים שאר וכל הוגן זה יהיה
 בכל קיימת אולי לדעת, תמהני פשוט, אבל רחמים. לחפש המקום לא שזה יודע

 יותר) או (פחות דומה בעיה לה הועיד שהגורל בחורה, נערה, אשה, ישראל מדינת
 לשמור כדי מוכנה, תחיה היא האם כזאת, יש ואם בעלה. עם כלומר הפוכה, אך
 סולידית יחסי״ידידות עמי לפתח ואושרי, אושרה ומשפחתי, משפחתה שלימות על

! ? ודיסקרטית
 יודע אלוהים או אתיקה, מטעמי זה, מיכתבי את תפרסמי שלא להניח ״יש

מזיק.״ לא זה לנסות אבל מה.
והאתיקה. האלוהים את לרגע שכחתי רואים, שאתם וכמו

4
 מוצרי חבילת — :בשי שולחו את מזכה — שבוע ובכל — השבוע מיכתב־פרס

 ישלחו הפרסים ל״י. 200 של בשווי הדם, התמרוקים חברת מתוצרת ותמרוקים יופי
בדואר. לזוכים

 התפקיד על גאווה מרוב נפוחה כשאני
 לספר יכולה אני האנושות, לי שהועידה

 אקדמאית רווקה, תל־אביבית, שהיא לכם
 !תרבותית, נאה׳ •והחברה, במדעי־הרוח

 אני כותבת. שהיא כפי ״ועוד...״ רצינית
 ״וכו׳...״ הנוסח את מעדיפה הייתי
 — הדעת על מתקבל בגובה ,30 בת היא

 משום מבקשת היא עזרתי את ס״מ. 171
 מזמן •לשיגרה הפכו וידידיה מכריה שחוג
ם רוצה והיא י ר ג ת  (ההדגשה חדשים א

 מי ביותר. רציניות למטרות גם במקור),
שיהיה צריו לאתגר לה להיות שמוכן

 הם חיים״ לעשות והכושר ופתוחות שיות
כמובן. חלק, שיער לך שיש בתנאי יתרון.
 של לכתובת עכשיו זקוקה את אם

 בהנחה, החלקה שעושה טובה מספרה
אצלי. תשאלי
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הסערות בתום
 שמצפים למה שייכת שאינני יודעת ״אני
״ובכל ),6/81( אומרת ,״במדורו למצוא

מהסיירת אחד

ל גם הזדמנות שתתני מקווה אני זאת
 אחד של עינו בה תיתקל אולי בקשתי.

 הזה שהעולם יודעת שאני למרות הקוראים.
 מניסיוני הרי צעירים, של כעתון נחשב

 בו מוצאים קשישים מעט שלא יודעת אני
כן.״ גם עניין

חוש אנשים שהרבה ״גיל 46 בת היא
 כאשה. תפקידה את בו סיימה שאשה בים

 הרבה לי שיש מרגישה עדיין אני זאת ובכל
 מחפשת אינני ולתת. להעניק מה הרבה

גדו אחת הרפתקה היו חיי כל הרפתקות.
כך. על מצטערת אינני אבל לה׳

 מיושבת ונעשיתי הסערות, כשחלפו עתה,
 לחיים חבר מבקשת אני יותר, ומפוכחת

 הרבה ביחד עמי לחלוק מסוגל שיהיה
ושקט.״ שלווה רוגע, של שעות

 לא ״... :היו שהציבה היחידות המיגבלות
 אמצעים בעל ילדים! בלי :50מ־ למעלה
מטרה.״ ולא בילבד אמצעים שהם היודע
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ביישו ?ויבוצני?
 זה הפעם לקינוח. אחד קיבוצניק עוד

 וגם כלל בדרך ביישן ״די שהוא אחד
 ״אבל 25 בן כבר הוא )7/81( נחמד״.

 מאס הוא יפה.״ ולחיות לטייל אוהב עדיין
 שבמישקו ומאחר בקיבוץ רווקותו בחיי

 מחפש הוא מתאימה, בודזוג אחר מצא לא
 של לא הגבלות. שום אין בעזרתי. כזאת
חגיגה. ממש אופי. של ולא גובה
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האחרון הבתול
 הרי לליבי נגע )9/81( של מיכתבו אם

 שנותיו 23 שלמרות העובדה ביגלל זה
 כדי בתול. שהוא להודות מהסם הוא אין

 מציין הוא בנושא אי־הבנות תהיינה שלא
 מה רווק׳ גם הוא בתול להיותו שנוסף

 הזדמנות עוד לו היתה לא שפשוט שמראה
הבתולים. את לאבד חוקית

 ליקוי. סעיף בכך רואה לא צה״ל אפילו
 במוצאו, ירושלמי שהוא הבחור, עובדה,
 שמנמן הוא בצה״ל. סדיר בשירות משרת

 הוא גבוה. זאת לעומת אבל הגדרתו, לפי
 אולם עדותו, לפי בעולם, יפה הכי לא

 השגעו־ להתרגללכל ומסוגל לבריות ״נוח
 השגעד לכל להתרגל ומסוגל לבריות ״נוח

 עליו קטנה תהיה שלא נורמלית, בחורה
 גם צריכה היא שהבנתי כמו מדי. יותר

 לאבד לו לעזור כדי אמיצה מספיק להיות
הבתולים. את
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וטיולים סרטים
 טיולים, אוהב נאה, ג׳, שנה סטודנט
 בתחום אבל ).10/81( ועתיקות היסטוריה

וב בטריות דווקא מעוניין הוא היפה המין
סטודנ דווקא לאו ,18 לגיל מעל חדשות

 באוניברסיטה. מספיק לו יש כאלה טיות.
 בתשובה שתזכה כדי מציג שהוא התנאי

 סרטים טיולים, לאהוב ״עליה למיכתבה:
 את אם אז נעימה...״ בעלת־שיחה ולהיות

משול בטיולים חייך את להעביר מעוניינת
ההזדמנות. זוהי סרטים, על בשיחות בים
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ל להפנות יש זה למדור מיכתבים
 תל־ ,136 ת.ד. לציפי, מכתבים כתובת:

 לשלוח יש למכותבים מיכתבים אביב.
 חייבת הפנימית המעטפה כפולה. במעטפה

ה מיספרו את ולשאת מבויילת להיות
המכותב. של סידורי

19*1 הזה העולפ46




