
־*יפים
שריים

 חמוד, גיל. כבל מנוסה
 את לשבור מעוניין ומנוסה,

 אינטימית ידידה בעזרת •ה
 ת״ד מצב. ובכל גיל בכל
חיפה.

ומספק. מרגש עמוק,
 בך, מעוניין וסימפטי נאה :

 עמוק, מיני לצורך והמודעת
 להי־ פתוחה את אם ומספק.

ה בשעות ודיסקרטית יפה
 תל־ 37056 ת״ד תתאכזבי. א

.61364 מיקוד

זפיתרו! בעייה

 עם אקדמאי נשוי ,37/11
 עם מתאימה מחפש רון
חיפה. ,6458 ת״ד יה.

 טוב רגיש, יפים. רגעים
 בגובה 39 בן פנוי ולא מיר1

ו נחמדה נאה, להכיר :׳!עוביין
 יפים. רגעים ביחד להעביר !

תל־אביב. 39791
 ומעג־ יפה המזל. העיקר

 באסטרו- הדיוק טוען: 23/1׳
 רצינית. התייחסות מחייב

 קשת, טלה, מזל בנות אלי,
 תל ,36974 ת״ד מאזניים. ים,

.61369 מיקוד
 סטודנט בוגרת. יאשה
לשכור מעוניין ונאה גבוה
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 ועזרה סמלי תשלום תמורת חדר
 ונאה. נשית בוגרת, אשר. בדירת

תל־אביב. 30895 ת״ד
ואתלטיים. שריריים *

 ואהבתו גופו יעניק 23 בן חתיך
ואת שריריים מאוד, יפים לגברים

לגב רק היא ההצעה בלבד. לטיים
 טלפון מיספר יציינו אשר יפים רים

 תל־ 22903 ת״ד תמונה. ויצרפו
אביב.
מ 21 בת בחורה ידידה. *

 שבי־ציון 144 ת״ד ידידה. חפשת
טלפון). לציין (נא

ה. * ל לי  לתנות חפץ אני ה
 4274 ת״ד הלילה. איתן אהבים

.91042 מיקוד ירושלים,
 איש־עסקים שמנה. לא *

אינ בקשר מעוניין ונדיב תרבותי
 יפה צעירה עם ודיסקרטי טימי

 למתאימה שמנה!). (לא וחושנית
 36852 ת״ד נדיבה. תמיכה מובטחת

.61368 מיקוד תל־אביב,
 המעוניי- זוגות מפגשים. *
 מיפגשים לקיום פנוייה בדירה נים

גב 1163 לת״ד יכתבו תשלום ללא
.53111 מיקוד עתיים,

 צעיר נשוי נאות. נשים *
שאוה נאות בנשים מעוניין ונאה
 ת״ד טלפון. לציין נא אהבה. בות
רמת־השרון. 1300
 מעוניינת אשה. להכיר +

ואינ כנה לידידות אשה להכיר
 טלפון. מספר צרפי אנא, טימית.

.7 מספר עבור חיפה, 45417 ת״ד

הזזואפות
 תמורת שירה. וספרי ,

הב הספרים את אתן ילדים תקליטי
 גבר ברנס, של פרפסיכולוגיה : אים

 בית צמחי ארנון, ד״ר של ואשה
 טלפון שירה. וספרי קפלן של

.03־779573

 ללמוד המבקש ירוק חייל אני
 פרטיה כל על האהבה אמנות את

 ת״ד גיל. הגבלת ללא מאשה
.61332 מיקוד תל-אביב, 33272

אנו מעניינים. חפצים *
וייחו מיוחדים תכשיטים מחליפים

 שטיחים, ,2000 סטליט דדיו דיים׳
 או מעניינים בחפצים לגבר שעון

.03־895849 טלפון בשווה-ערך.
ארצדיי־הברית. נשיאי *

 טכסם באריזה, של חולצה קח
 ותן חדש, פודפרוססור חדש, 45

נשי של תמונות או דק רדיו־טייפ
.03־611601 טלפון ארצות־הברית. אי

להי נאלצת שינה. חדר *
זו מיטה :מקסים שינה מחדר פרד
 שתי דלתות, 4 קומותיים ארון גית.

מז פנימית, תאורה ארגז. שידות,
 תמורת למיטה ראש פרדייז, רון

.03־312619 :טלפץ שווה־ערך.

 אחקור מקרר למכירה. *
שק אלף 12 במחיר חמש, בן ,16

 ד 03־727273 טלפונים לים.
725808*03.

כמחיר. המחכה .לכל *
 בעמק משק — פעמית חד הזדמנות
 יפה בית שלד + דונם 35 יזרעאל,

 לכל זאת וכל — השקייה וציוד
 לראות לבוא, פשוט במחיר. המרבה

כפר-ברוך. רוזמן, יצחק ולהציע.
 במצב 13 פרידמן מקרר. *

.03-592758 טלפון מצויין.

ל בהזדמנות יפה. עגלה *
מ אינליזינה ילדים עגלת מכירה

 (טיול) ישיבה + שכיבה שולבת,
 כחדשה. יפהפיה דשא, ירוק בצבע
.03־317425 טלפון

בריית

 החולו־ צוכרי לרויטל *
 15ה־ הולדתך ליום טוב מזל נית,
.26.7.82ב־ שחל

ולו עליו, לי שכא לזה *
התחייבו בלי בבצלאל. צילום מד

 נהנית, פשוט אני רציני, ולא יות
מצוותא. לילי

ת בו ת כ ת ה
 בהתכתבות מעוניינת אני

ה בין צעיר ישראלי גבר עם
וכתובתי: שמי .30ו־ 25 גילים

^181ק 111. 60658
 12415 6611010 .מם

ם 208
ג 1מ1$1ז1£ ^4. ?2161 ת 4

ס8\!. .

 תהיה מתי באי־שם, למתי, *
שלך, עדינה מתגעגעת, באי־פהו

 יפה כל־כך אתה למישקו, *
מדני. לבכות, שבא

שיקוצים

 מה יודעת לא אני לג׳קי, *
אצ שאכלתי הדברים מכל בדיוק

 בחמש אבל העבודה, את עשה לכם
 ולא יצא, זה בבוקר למחרת וחצי

 מדינה לכך. המיועד מהפתח בדיוק
שלישי. ביום שאכלה

ו ר י □ ע

 קומו־ הטבעי, העירום שוחרי
ל הגיעה הבשורה התאחדו!

נו מועדון פותחים אנו עולם!
ו רעיונות, בהצעות, דיסטים.
 3050 לת״ד לפנות נא כדומה,
נתניה.

 הכלב פעם עוד אם לקטי, *
ה ליד לי מחרבן שלך המטומטם

 את לעשות הולך בעצמי אני דלת,
 מלמטה השכן !שלך הדלת ליד זה

ברמת־אביב.
שכל הלוואי ורד, לשימעון

 לך, יקרה לי לעשות שחשבת מה
 מתכוונת אני למה יודע אתה אם

מחולית.

הולך מה
 615.1936 יליד אי־מוסבמה. +

 אי־ בסיס על להתכתב מעוניין
 עובד סימטת בכד, דוד מוסכמה.

תל-אביב. /א28

 וכלבה כלב כית. מחפשים *
או בית מחפשים יפהפיים מעורבים

.03־735092 טלפון הב.
 אס- לאגודת במןורכים. *

 וחתולים כלבים חיות, יש או־אם
.03־448171 טלפון מעורבים.

מק חתולים גור למסירה. *
 או 03־720075 טלפון סים,

.03־731397
 פנסיונר חלקית. עכורה *
 עבודות מיני בכל רב ניסיון בעל

 מעוניין באנגלית, ידע + מישרד
 הבוקר. בשעות חלקית בעבודה

 אחר להתקשר ,03־756392 טלפון
הצהריים.

 מתארגנת כידידני. ׳מדע *
לפעו בידיוני מדע חובבי קבוצת

 קרית־שרת. במתנ״ס משותפת לה
 לכתוב יכול בפרטים המעוניין כל
 חולון, 34 שנקר הראל, ארז אל

.58267 מיקוד

ללב נוגע
 ,29 בן נאה רווק רומנטי. *

 טלפון נאה. בחורה מחפש רומנטי,
.02־718908

ך. זקוק * (חד צה״ל נכה ל
 ת״ד מאוד. לך זקוק 33 בן שות)
.61368 מיקוד תל-אביב, 36932

 33/176 גרוש מיוחדת.
 עם קשר יקשור וסימפטי נחמד

 את אם ומיוחדת. נאה אינטליגנטית
 תל״ 9296 ת״ד ממתין. אני קיימת,
.61092 מיקוד אביב,

א ן ל ש י
 המיב־ מאז רוזריו? קלרים

הש וכל הגלידה על שלך תב
מהתמו ההוא ישן. לא אני אר
.03־592574 טלפון נה.

 צעיר, בחור דומה. להכיר *
 24/178 ורומנטי אינטליגנטי נאה,

 הגילים בין דומה להכיר מעוניין
החשמו לב־ארי, אמנון .22ו־ 17

.45245 מיקוד הוד־השרון. ,14 נאים

י כסף אין חינם
 להודיע, מה לך יש אם אז

 לספר לברך, לבקש, להציע,
 — לקלל ואפילו טובה, בדיחה
1 קדימה

לכ יכולה הודעה כל •
מילים. 2 0 ד ע לול

תמו לצרף שרוצה מי •
 עגלת- האבוד, הכלב — נה

המו הדירה המוצעת, הילדים
 המציע הרווק לחילופיו, צעת
 יכול — להיכרות עצמו את

 היכולת, במידת זאת. לעשות
התמונה. גם תפורסם

 גבי על תיכתב ההודעה •
 ״העולם למערכת גלויית״דואר,

 תל-אביב ,136 ת״ד הזה״,
 לה מצורפת כן אם (אלא

להש יש זה במיקרה תמונה.
תתקבל א ל במעטפה). תמש

ב בעל-פת, הודעות שוס נה
אישי. בביקור או טלפון
 את תכלול הגלוייה •
 הטלפון ומיספר כתובתו שמו,

בעל-ההודעח. של

־חזיה נמחה
 )43 מעמוד (המשך

 שלד, מהאישיות לתת צריכה אחת
 וצריך אופנה לאהוב צריך בנושא.
באופנה. כלשהו מושג שיהיה

 על נון־סטופ ללמוד ״צריך
כש ממנה. לחלק ולהפוך אופנה
 לדעת צריך מסויים, קו רואים
 כושר צריכה מנחה עליו. לדבר
 פחד־ לה שיהיה אסור ביטוי.

 ולדבר לעמוד לאהוב עליה קהל.
בימה. מעל

 שחקנים שהרבה הוא ״המעניין
 בהג־ כוחם את ניסו ושחקניות

 הם כי אולי הצליחו, ולא חייה
 צריכה מנחה מדי. יותר שיחקו
 אסור רגועה. ולהיראות להיות

 יגיע הקלעים מאחרי של שהמתח
 להיות צריכה ההנחייה הקהל. אל

 פעם ואף צעקנית, ולא שקטה
בדוגמניות. לפגוע לא

 אולי רבות, מנחות אין ״בארץ
כש ולמדינה ארבע, או שלוש

 בתצדגות־אופנה, המשופעת לנו׳
ואינטרי מספיק. לא בהחלט זה

המר מנחה יש חסרות. לא גות
 מונופול לה שיש וחושבת גישה

 לשים ומנסה התצוגות כל על
 בפיה כשטענה לאחרות, רגליים

 זה ואיו יאה, לא אסור, שלמנחה
פת ומה ׳תצוגות, לארגן מכבודה

ו״ להתנדב אום
 אין שונה. הלך־מחשבה לאילנה

 שטובה מי הנחייה. על מונופול
 פתוח, השוק להנחות. מוזמנת
מצליח. שטוב מי וגדול, חופשי

ת ״לא ב  גונ
״ ת חו קו ל

 בעל־כורחה הפכה ילנה
 כשל- למארגנת־תצוגות, גם
 ״פנו עצמון. ציפי באה עזרתה

 כווי־ מאירגוני־נשים תחילה אלי
 סיגנון את שאהבו ונענות צ״ו

ו שלי, והסולידי השקט ההנחייה
תצו להם שאארגן ממני ביקשו

לש תקציב להם היה לא כי גה,
 זאת לקחת החלטתי למארגן. לם
 שאמר- היא והתוצאה עצמי, על

יכו לא הם כי עלי כועסים גנים
 גם יכולה ואני להנחות לים

לארגן.
 מהאמרגן המרוצים ״אנשים

 למנחה, ישירות פונים לא שלהם
 שאני המנחות, אחת של ולטענתה

 הטבעי החוק — לקוחות גונבת
פו מרוצה לא לקוח רק פועל,

החופשי.״ מרצונו וזאת אלי נה
להנ אילנה מתנדבת פעם מדי

 במחנה כמו תצוגות-אופנה חות
 כשהמטרה ל׳איל״ן, או צבאי,

״בש התנדבות. ומצריכה חשובה
 פחיתות־ לא זאת להתנדב בילי

גדול.״ כבוד זה כבול,
 מהם ששניים ■וילדיה, בעלה

 יפה מתייחסים בצבא, משרתים
ב להם שצמחה לאשת־הקאריירה

ער נמצאת רבות ושלעיתים בית,
 ״התמזל לבית. מחוץ שלמים בים

 וילדים מבין בעל לי ויש מזלי
 אתי המשתפים ועצמאיים טובים

מחייכת. היא פעולה״,
ברורה: הדוגמניות על דעתה

דוגמניות. סוגי שני יש ״בארץ
 רוצות הן אשר שכל כאלה יש

לק צ׳יק־צ׳ק, להציג לבוא, הוא
 ויש הביתה. וללכת הכסף את בל

 לעבודתן המתייחסות דוגמניות
 כאל והרצינות, הכבוד במלוא

 חלטורה. ולא ממש של מיקצוע
 התצוגה, לפני שעה באות הן

ו נעליים כובעים, איתן מביאות
 רמות ביניהן שיש כמובן אבזרים.

מיקצועיות.״ של שונות
 בקביעת להתערב נוהגת אילנה

 תמיד ״אני לתצוגה. הדוגמניות
 הדוגמניות את להתאים משתדלת

 מדי ולייצרנים. לקהל לקולקציה,
ש חדשות דוגמניות צצות פעם

 הבעיה צ׳אנס. ■להן לתת צריך
מוצלחות. כולן ׳תמיד שלא היא

 לדוגמנית ביותר הטוב ״הזמן
 עדיין כשהיא הוא מהמסלול לרדת

 לדעת צריכה אחת כל מבוקשת.
לה אי-אפשר לפרוש. מתי לבד
 הגיל לדוגמנית. כזה דבר גיד

 אפשר תמיד לא תפקיד, משחק
ו מייק־אם במעטה להסתירו

רה.״פת

2343 תזה העולנו


