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ל שותפה מחפש מרוהטת. *
 + מרוהטת הדרים שלושה דירת

 טלפון ג׳. אביב ברמת טלפון
שלמה• ,03־412215

משווים צאו
 באלוני הלימודים סיימתם

 למיפגש ההכנות ? 1967ב־ יצחק
 מיד כתבו בעיצומן. ההיסטורי

רע 15 יפה א. רחוב לוי, לרמי
.43000 מיקוד ננה,

 חברים מועדון מקבילה. או *
 הברים/חברות מצרף מסחרי לא

גב פנויימ/פנויות, חדשימ/חדשות
 השכלה .30 עד נשים ,35 עד רים

 צביר. :פרטים מקבילה. או אקדמית
.03־396589 — משה ,03־795880 —

 לכם יש אם חינם. יעוץ *
 מיניות, נפשיות, אישיות, בעיות
 ,161 בת״ד חינם יעוץ תקבלו

קרית־אתא.

רפלקסולוגיה

 לטיפול הרגליים כפות עיסוי
 הדם, מחזור עיכול, בבעיות

 כאבים, מיגרנות, ראומטיזם,
 ,052־27293 טלפון ועוד. בלוטות
•03־621635

 כישרון בעלי נוסף. נתיב *
 מכש־ ותרמו ידכם חנו לכתיבה,1

 !ההומו־ בטאון נוסף, לנתיב רונכם
 האגודה מטעם בישראל סכסואלים

 חיפה סניף הפרט. זכויות לשמירת
.31453 מיקוד חיפה, 45417 ת״ד —

זוג חיים. ובעלי וילה *
 על לשמור מעוניין מאוד אחראי

 טלפון חיים. בבעלי ולטפל וילה
בערב• 03־485322

מיד־ליד

 ,1600 ראשונה יד לנצ׳יה. *
 195,000 קילומטרים, 35,000 ,1979

.03־483125 טלפון שקל.
בארי חדש מדליק. ווקמן *

 1500 רק לשנה, אחריות עם זה
.03־453608 טלפון שקל.
ל־ פרטיים. שיעורים *

שי :בת־ים מאיזור תיכוניסטיות
 סטודנט על־ידי פרטיים עורים

 בניקיון עזרה תמורת למתמטיקה
 מזומנים. או ערך שווה או הבית

.03־589061
 למכור מעוניין נדיר. אוסף *
 סיגריות קופסאות של נדיר אוסף

פרי כאלף ׳.50וה־ ׳40ה־ משנות
 ת.ד. שקלים. אלף 25 תמורת טים

תל־אביב. 26547

ללב נוגע
 יליד 42/185 גבר להנעים. *

אינטלי בעל יהודי, ולא הארץ
 וגברי; עדין־נפש גבוהה, גנציה
 שמוכנה משוחררת אמידה מחפש

 ולהוציא חייו את לו להנעים
 תתאכזבי. לא מהשיעמום. אותו
עפולה ,398 ת״א

 קיבוצניקית ברוחו. צעיר *
 בן בפנוי מעוניינת 40 בת פנוייה

משמ לקשר ילדים) (:+ 38—48
 מכך, ליותר ואפילו ויפה עותי

ל ומעניין נחמד פרטנר שיהיה
שיכ ברוחו צעיר ובכלל. טיולים

 מיקוד תל־אביב, 36623 לת״ד תוב
65115.

ה א י ב ל
 בת וחברותית נאה לביאה

 מעניין להכיר מעוניינת ,22
 נא .28 עד דן גוש מאזור
 מזור, זיוה תמונה. לצרף

תל־אביב. ,5 המשלטים

 גרוש ילדים. עם אפשר *
 להכיר מעוניין סימפטי, ,28/180
משות לחיים אלמנה או גרושה

 לציין נא ילדים. עם אפשר פים•
רמת־גן. 317 ח״ד טלפון.

 בחור רצינית. מטרה *
 מעוניין ,25 בן ורציני יפה נחמד,
 למטרה 18—22 בחורה להכיר

 תל־אביב, 30466 ת״ד רצינית•
 טלפון לציין נא .66051 מיקוד
ושם.
 ,165/27.6 רווק גדי. מזל *
 מעוניין אפשרויות, עם גדי מזל

 ,2227 ת״ד וערנית. נשית בחברה
חיפה.

ה פ ק ד
 רגיש שיחה, איש מבוקש
 ידידות מחפש שאינו במידה,

יפה, ידידות אלא דיסקרטית

 ודירה, מכונית בלי גברת עם
בשמ תבוא ולקפה שלשוחח

 חניתה גוטפריד, נורית חה.
 מיקוד ביאליק, קרית ,13

27000•

צירופים
אפשריים

 נחמד צעיר דיסקרטית. *
נאה הופעה עם בבודדה מעוניין

 ת״ד דיסקרטית. להיכרות ומבוססת
יפו ,8176
סיוע. מימון, תמיכה, *
 מציע ונדיב עשיר עסקים איש

 דקת יפה, לצעירה מאסיבית תמיכה
 איני קשר עימו שתיצור גיזרה,

 חיילת — אפשרי טימי־דיסקרטי.
לי למימון הזקוקה סטודנטית או

 ת״ד ובכלכלה. בדיור סיוע מודים,
.61368 מיקוד אביב, תל 36852
 גאה אקדמאי הייט. דו״ח !*

 לקרוא מעוניין פנוי לא 192/40
ב הייט דו״ת את הנאווה איתך

 עצמי את להתאים מוכן צוותא.
ו נדרשת סודיות !תפאורה לכל

באר־שבע. 259 ת״ד מובטחת.

 מאוד ונאה צעיר נשוי זוג
 להצעות ופתוח חופשי 28־23

 דומה בגבר מעוניינים מגוונות
עמו ולידידות לבילויים ושולט

 מיקוד באר־שבע, 3215 ת״ד קה.
84131•

מסג׳יסט ומלטף. מהנה *
 מסג׳ לנשים מעניק — וגבוה נאה

 בית. ביקור כולל ומלטף, מהנה
רמת־גן• ,4434 ת״ד

ברכות
לא מאביכים. לשוקי *
 על חבל כמוך. נבלות כולם

 כלב כל !נושם שאתה החמצן
 מה־ לגמעה ד״ש !יומו יבוא

!וואטו
החמוד. בר־על לאדז *
 יום לרגל ואיחולים ברכות שפע

 המשפחה, מאחלים ,14ה־ הולדתך
חיה. הידידה גם ובטח החברים,

 ואיחולים ברכות לקרני. *
 הבת־מיצ״ לרגל המישפחה מכל
 עכשיו עד כמו שתמשיכי רק ווה.
 ממישפחת בסדר. יהיה והכל —

רובין.
ץ. לגונן *  הכבוד, כל כ״

 שלא רק !רופא תהיה עכשיו
 הבטן בתוך הפינצטה את תשכח

לד תתחיל שלא הפציינטים, של
 כשתחזור, באיטלקית איתנו בר

 !משמין זה !מהספגטי ותיזהר
ושרית• מהילה

כל אהרון: של לשכנה *
 תספרי !קוראת שאת איך הכבוד,

 תרימי שלא ולמה י זה על גם לו
מההוא. י טלפון
 שהיה המלאך לפלוני. *

 לנו שנתת למיכל, מלאך. פשוט
 ואלכם, למיכאלו ובירות, בית

 המציל ליגאל עצובים, שהייתם
 ולכל שש־בש, בסוף שיחקנו שלא
שפגשנו המשגעים האנשים שאר

 מענת נחמדים. פשוט ושהיו בדרך
ושרית.

תי. * מ  לאור מאפלה שיצא ל
ז שלך חברים להיות אפשר גדול,

>!011 אין תיש
ס אז  לחודיע, מוז לך י* א

ר לגרך, לבקט, לחוגים  לסי
 — לקלל ואוילו סוגה, בדיחת
1 קדימת

לכ יכולת תודקח כל •
ד לול סיליס. 2 0 ק

תמו לגרף •רואת מי •
 עגלת- תאגוד, תכלג — נת

 זזטו- חדירת ,המובעת חילדים
 המביע חרווק לחילופין, אאת
 יכול — לחיכרות לאמו את

 היכולת, במידת זאת. לעשות
ס תפורסם תתסונת. נ

 גבי אל תיכתב תתודאת •
 ״חאולם למארכת נלויית-דואר,

 תל־אביג ,1פג ת׳׳ד תזה״,
 לת מאורפת כן אס (אלא

 להט• י* זת במיקרת תמונת.
תתקבל א ל גסאטפח). תמס

ב באל-פת, ת הודקו טוס נה
איטי. בביקור או טלפון
 את תכלול חנלויית •
 הטלפון ומיטפר כתובתו טמו,

באל-חחודאח. טל

ה 11 ק 1־1 ש י

 אינטימית מדריכה בנרות מחפש ופסימי ניסיון חסר סטודנט
 מצורפת הזה. בעולם תיקווה עדיין שיש לו שתוכיח ומנוסה סקסית

 לא כשעדיין - למצוא שיכולתי שלי ביותר המוצלחת התמונה
.59101 מיקוד בתים, 202 ת״ד ידעתי.

ם ■י ת סל צל סונ ■ ה י
 )62 מעמוד (המשך

 פסיכולוגיה, ללמוד יותר הרבה לי
 שדות ולחרוש בבננות לעבוד או

בקיבוץ. שלחין
 שהחיידק מפני בזה ממשיך אני

 זה הכסף. בגלל וגם בי, נדבק הזה
 משלמים הזה שבעיסוק סוד, לא

 בשוק הממוצע גבוהות. משכורות
 נטו לירות מיליון רבע הוא כיום

בחודש.
 ב- כמקליט לעבוד התחלתי
 אז ובדיוק מזל׳ לי היה סי־בי־אס.
 שלחו באירן. המהפכה התרחשה

 את לי רכשתי ושם לשם, אותי
 בעבודה הראשון הקרבי הנסיון
 הנסיון שגם לציין חייב אני הזאת.
להס פעם, לא לי, עזר שלי הצבאי

מסובכים. במצבים תדר
ה ת ס  בגיבו♦ ה

ממלבתי
 למקד אותי שלחו חר־כף

 בעולם. אחרים עימות מות
פל כשהרוסים באפגניסתאן, הייתי

 על פלסטינים כשהשתלטו לשם. שו
שכב באנקרה, המצרית השגרירות

 עם הבית מול ימים שלושה תי
 עלי. יירו שלא כדי למטה, הראש
במצריים. פעמיים גם הייתי
 של וחצי שנה אחדי אחד, יום

 להיות לי נמאס רצופה, עבודה
 מכשירי־ההקלטה עם שרץ סבל,
 מצלמה מחבר לקחתי הצלם. אחרי
 ריק. על להתאמן והתחלתי ישנה,

 צלם של מקום התפנה אחד יום
 המיש- את לי והציעו בוידניוז,.

לל והמשכתי לעבוד, התחלתי רה.
 אני היום עד עבודה. כדי תוך מוד

 מצלם שאני אינטש כל גוחן
עצמי. את ומשפר

 שהתחלתי אחרי שבועות שלושה
ה של הצילום את תפסתי לצלם,

 לי נתן זה מהגגות. שירו חיילים
 העמיד גם זה אבל עצומה. דחיפה
 ציבורית, סערה של במרכז אותי

לבי ודרישות ונגד בעד מחאות
חקירה. צוע

 מחוץ עצמי את למצוא רוצה אני
 אני חוקר. ולא צלם אני זה. לכל

רו שאגי ומה שקורה מה מצלם
 כל שבעיקבות רוצה לא אני אה.

ולע להעיד, ללכת אצטרך צילום
 עם עובד אני פרשה. במרכז מוד

התפ משוא־פנים, בלי אך מורא,
המצ את להפעיל הוא שלי קיד
 את תתאם שהעריכה ולדאוג למה
מדב שלי התמונות האירועים. סדר
להו צריך לא אני עצמן. בעד רות
כך. על סיף

בבי היו שלי ההורים כשנפגעתי,
ב שם הודיעו בארצות־הברית. קור

 שמי. את וציינו שנפצעתי, טלוויזיה
ששמ שלי, להורים הדבר נודע כך
מיל 20 עוד עם יחד כך על עו
טל קיבלתי בלילה 2ב- צופים. יון
מהם. פון

 שלי הפציעה על שההודעה אחרי
 התקשרו בטלוויזיה, במבט שודרה

 פתאום הארץ. ומכל מהקיבוץ אלי
שכח כבר שכמעט אנשים, שמעתי

 אנשי״תיק- גם התקשרו אותם. תי
 והגיעו מחוץ־לארץ רבים שורת

טובה. הרגשה נותן זה מיברקים.
 מהצבא, אחד אף זאת׳ לעומת

 בי, ירה כנראה, מחייליו, שאחד
 אף שלומי. מה לשאול התקשר לא

 מה התעניין לא מהממשלה אחד
איתי. קרה

השונ רבים בארץ שיש יודע אני
 מה אותי. מרגיז לא זה אותי. אים

 עלי שטופלים הוא, אותי שמקומם
 שלי הצילומים כאילו האשמות

מבי לא האלה האנשים מפוברקים.
 אותנטיים, הם שהצילומים נים

 כך עם להשלים מוכנים ואינם
כיום. המציאות שזאת

 זוכה נגדי הזה מסע־ההסברה
הממ באמצעי־התיקשורת לגיבוי

 אך היומית. בעיתונות וגם לכתיים
 אנשים הרחב בעולם יש למזלנו

להע שיודעים נאורים, יותר קצת
האמת. את ריך

 הוא עבורי ביותר החשוב הדבר
 רוצה אני שלי. המיקצועי היושר
 היום ועד נקי, יישאר שהוא

 רבים מאשר נקי יותר הוא
!■ הימן יוסי אחרים.

2330 הזה העולם


