
 ווקמן.סד עריכה. האזנה *
 טל. דולר. 200 טוב. במצב 3
לגיל לפנו .03־447׳

 6 למכירה אוכד. לפינת *
מ במצב לפינת־;׳אוכל סאות

.03־394134 שקד, מורים יין.
למ דלאפייה. לבישול *.

 ול־ לבישול גאז בהזדמנות ה
 להבות שש מצויין, במצב ייה

.052־32374 טל. בלבד. שקל 4000

כון1 שימוש
 ראשונה, יד עדיין ,1947 מודל

 אך טוב וחיצוני מיכני במצב
 שניה יד מחפש מעצורים, ללא

 נכון שימוש לעשות היודעת
 המעוניינת ההילוכים. במוט

 לת״ד תכתוב מיבחן בנסיעת
תל־אביב• 23023

 מדיח : חדיש־חדש באריזה. *
טל באריזה. בוש אוטומטי 'ים

•03־762353 ו

ו-רטואחיקה

 ה־ אמני גדול אור־מגן, יצחק
 ל־ קורא הרציפה וירטואוזיקה

להת ומוכשרים צעירים אמנים
אנ ותוסס. חזק אחד לגוף אחד
תע לארח המעוניינים שים

 והאמנים בעמלה בית רוכות
יצ בכתב: לפנות מתבקשים

 רזיאל דויד רחוב אור־מגן, חק
חיפה ,49

 סניו ווקמן ערל. שווה ■*
_ 6 0 ...................

 שווה־ערך. תמורת מצויין, במצב
הערב. בשעות 03־411963 טלפון

הולך מה
 מתכנן אתה ויבדר. יפנן !*

 תמורת י מסיבה י חברתי מיפגש
 יפנן מקצועי קוסם שקלים מעט

.03־459895 טלפון אתכם. ויבדר
 תול.זמן ותפירה. גזירה *
 בעזרת ותפירה גזירה תלמדי קצר

 057/74443 טלפון מישל. המורה
באר־שבע.

 ״משוגע״ הכלבים. מאלפי *
 רוצה במיוחד תוקפניים כלבים על

 אפשרות תהיה למוסר/ת לאלפם.
 03־738111־3 טל' הכלבים. את לבקר

למוקה. 03־310581 או
 גורי־ למסירה ,סימלי. סכוס *

 תמורת לשעשועים, חמודים כלבים
.03־804439 טלפון סימלי. סכום
 מקסים כלבים גור חם. בית *

.053־99310 טלפון חם. בית מחפש
לתינוקת מטפלת, דרושה *

 8מ־ בשבוע, פעמים חמש שלנו,
 אפשרות בצהריים• 1 ועד בבוקר
 — טלפון רצוייה. בבית לעזור

.03־762353

חוויות ילקוט
 ומין, סוג מכל חוויות ללקט

 ולביצוע לפירסום חוויות כולל
 לספר — זה ממדור חוויות ואף

חי 3252 ת״ד ושירים כתבות
.31032 מיקוד פה,

צירופים
אפשריים

 מבקש מזדמנות. פגישות ,*
בנישו שלמה כמוני אשר ידידה
 גיוון המחפשת ומעניינת, נאה איה,

מז פגישות של בהרפתקה וחווייה
 ומשכיל. גבוה ,37 בן אני דמנות.

ירו ,8014 לת״ד עצמך על כתבי
שלים.

שחר צעיר תמידי. ם מיוה *
 מעוניין תמידי ומיוחם רב־און חר,

 ל־ וחושנית חסה גיל, בכל באשה
 לצרף רצוי נועזים• משחקי־אהבה

מי תל־אביב, 1393 ת״ד טלפון.
.61013 קוד

 חוש־הומור ונטול טיפש
 ב־ מעוניין רהב, בעל 182/41
 עם להפלגה המוכנה חיננית

 רק נו... אז לעגון, אפשרות
 רמת־ 7296 ת״ד פרטים, בציון

גו

 נאה, רווק גיל. כפל נועזת *
 להכיר מעוניין ,29 בן ושקט ביישן
 גיל. בכל ונועזת רומנטית בחורה
•02־718908 טלפון
 ו- משכיל ושמחה. עדנה ,*

 לאשה שואף 33/176 עדין־נפש
עדנה להעניק כדי ורומנטית, נשית

 או אלמנה רצוי ושימחת־חיים.
 תל־ 9296 ת״ד .45 עד גרושה,

.61092 מיקוד אביב
 בן פנוי ליחסים. מדריכה *

 מדריכה מחפש רכב + נחמד ,25
לפ .45 גיל עד אינטימיים ליחסים

.70100 מיקוד נתב״ג, 175 לת״ד נות
 30 בן נאה אינטימי. קשר *

 ורומנטי אינטימי בקשר מעוניין
 ת״ד משנה• אינו הגיל נאה. עם

חיפה. 2213
 צעיר ויצירתיות. דמיון *

 אותך, מחפש מאוד ונאה מעניין
 ),40 (עד והחטובה הנשית הנאה,
 האוהבת והיצירתיות, הדמיון בעלת

תל־אביב. 30895 ת״ד להתפנק.

שלישית צלע
 בקיום מעוניין ,23 צעיר,

 שלישית. כצלע זוג עם קשר
רחובות. ,131 ת״ד

 נאים שני המרכז. מאיזור *
ב מעוניינים ,35 בני ומסודרים

טל להיכרות. המרכז מאיזור נאות
פתח־תיקווה• ,909827 פון

 ,35 בן .בלבד. רציניים *
 בבודדים/ות מעוניין ותרבותי, נאה

ול לידידות )40 (עד דומים וזוגות
 רציניים ודיסקרטי. משותף בילוי
בת 705 ת״ד טלפון. בצירוף בלבד

.59106 מיקוד ים,

ו אוקטבות 5 חדש אורגן
 טלפון סביר. במחיר משוכלל
.03־920822

 169/41 נשוי זוג. להכיר *
דיסקר לידידות זוג להכיר מעוניין'

 ולא רצוי — טלפון לציין טית.
מי תל־אביב, 4241 ת״ד הכרחי.

•61042 קוד
 ולא מעניין גבר פנוי. לא *1

 למטרה להכיר מעוניין 39/180 פנוי
 ת״ד מובטחת. סודיות אינטימית.

תל־אביב. 7227
 בחור מסד. תמורת מסד *

 מעוניין טוב מזג בעל ועדין צעיר
 לו שתעניק צעירה בבחורה/אשה

מוב סודיות מסד. תמורת מסד
 חלקית. לתמיכה גם אפשרות טחת,

 30482 ת״ד מסד. עבור לציין: נא
.11 מספר תל־אביב,

 רווקה וגדולה. בריאה *
 וגדולה בריאה ,38 בת שתלטנית

ו אמיתי צייתן — להכירך תשמח
וב בלבד רצינית בהצעה נדיב.
חו 67 ת״ד טלפון: מספר ציון
•58100 מיקוד לון,

לילדים תנועה
 המתמחה גופני לחינוך מורה
 לתת מעוניינת מיוחד בחינוך

ב ומשפרים מסייעים שעורים
 בשעות מתקשים לילדים תנועה

 טלפון יפה, אחר־הצהריים.
.03־245975

ללב נוגע
 סטודנט נחמדות. כהורדת ,*

נח בחורות להכיר מעוניין 24 בן
 ת״ד טלפון. מיספר לציין מדות.
תל-אביב. 31039

 מעוניינת אשה. להכיר ;*
ואינ כנה לידידות אשה להכיר

 טלפון. מיספר צרפי אנא, טימית.
חיפה. •44741 ת״ד
מושב אגרונום. מחפשת ,*

אג מחפשת ותוססת חתיכה ניקית
 רופא) או מהנדס (אפשרי רונום

 בפניות ופנוי. -חתיך גבוה, בלונדי,
.052־32374 לטלפון לפנות נא

 פנוי 33 בן שוחרת־שלום. ,*
 בצעירה מעוניין אופקים ורהב

 ובלתי״שיגר־ נאה שוחרת־שלום,
 ת״ד רציני. רומנטי לקשר תית,

 טלפון לצרף נא תל־אביב, 26382
ותמונה.

 ומעניין מתוק טבעי. חלק *
 שיער עם בנאה מעוניין 24/174

המסולס לכל (במקור). טבעי חלק
 טעם חסר זה — והמתולתלות לות

 תל־אביב 36974 ת״ד למספרה• לרוץ
.61369 מיקוד

קומוניקציה כושר
 מעד 30/163 נאה, אקדמאית

אק עם רצינית בהיכרות ניינת
קומו כושר בעל מעמיק, דמאי

 מיש־ אישיות בעל טוב, ניקציה
 ת״ד .38 גיל עד חמה, פחתית

רמת־גן. 7196

ב צעיר בעדאה. קטנה *
כ משוחרר 22/170 ונחמד מראה

ב בקטנה מעוניין רכב, + שנה
 תל־ 36725 ת״ד וחמודה. מראה
אביב.
 צעיר בחור דומה. להכיר *

 בחורה להכיר מעוניין ביישן וקצת
 אבו עסאם •20ד 16 הגילים בין

 כרמיאל, ד״נ האוהב, כפר אלבוג׳א,
.20185 מיקוד

ברכות
 ב־ חל הולדתך שיום לך. *

בר מכולם, והחמוד היקר ,2.8.82
 טוב. ומזל לבביים ואיחולים כות

רחל. שלך,
ל לבביות ברכות לגילה. *
 לי תלכי אל רק ההולדת, יום

מחיימון• לאיבוד, שוב
 חשבתם, ולגלי. לאריק *

 נפלתם ובסוף חשבתם,' חשבתם,
 אז — מעשה ועשיתם השכל על

 ביחד. טוב לכם להיות שימשיך
בלוך. ברחוב מהחברים

 שוב. ברכות, לשויה׳לה. *
 יהיו עוד כמה ,30ה־ ההולדת ליום

מיפה. 1 כאלה

! אין חינם סו נ
 לחודיע, מה לך יש אם אז

 לספר לברך, לבקש, להציע,
ה, בדיחה  — לקלל ואפילו טונ
!קדימה

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

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

המו הדירה המוצעת, הילדים
 המציע הרווק לחילופין, 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״,
ם (אלא  לה מצורפת בן א

להש יש דה במיקרה תמונה.
א במעטפה). תמש תקבל ל ת

 -1 בעל-פה, הודעות שום נה
אישי. בביקור או שלפון
ת תבלול הגלוייה •  א
 הטלפון ומיספר כתובתו שמו,

בעל-ההודעה. של

ת רו ע ם ו ־ ר ד דו ■1 וז
)49 מעמוד (המשך

 י מהם מחסירה ולא הילדים, את סת
דבר.

 סנשיין. של סיפורה כאן, /ןד
מכו עוצרת אחר־חצות 1 בשעה

 הרחובות בפינת צהובה סובארו נית
מ יוצאות וז׳בוסינסקי. בן־יהודה

 ורונית. מיכל אחיות, שתי תוכה
כע שמוליק. של לפאב נכנסות הן

 מכונית עוצרת דקות כמה בור
 שנכנסת חתיכה יורדת ושוב מציה,
לפאב.

מא ניצב המקום, בעל שמוליק,-
האור אחד עם ומשוחח הבר חורי
ישר כמעט אין האמריקאיים. חים

ח הם האורחים רוב במקום. אלים
ו הרב־לאומי, והכוח האו״ם יילי

 שדות־ בהקמת שעובדים אמריקאים
בנגב. התעופה
לע אוהב ״אני שמוליק: אמר

 לא הם האלה. האורחים עם בוד
 לשתות אוהבים הם בעיות. עושים

טוב. ומשלמים
 אני חתיכות. אוהבים שהם ״ברור

 בקונסונד בחורות כאן מעסיק לא
 אירית, מלצרית אצלי עובדת ציה.

 כסף אוספת היא שמה. פילומינה
מר לא אני לאירופה. לחזור כדי
ו לפאב אליי להכנס לבחורות שה

מ מישהי אם האורחים. את לחטוף
 איתו לצאת ורוצה גבר כאן כירה

 שלהם,״ העניין זה סוגר, כשאני
שמוליק. אמר

בברמ עבדה שמוליק של בפאב
 משעריים, תימניה הג׳בי. טובה נית

ו שחום עור בעלת נמוכת־קומה,
 מ־ מזמן לא חזרה היא חייכנית.

הכי היא שמוליק של בפאב חו״ל.
 בה, שהתאהב מפינלנד, או״מניק רה

התח הם ושם לפינלנד, אותה לקח
תנו.

 כמלצרית, בפינלנד עבדה טובה
 היא היום שנים. שלוש שם וגרד,

 היה בעלה שוטפת. פינית מדברת
ל התגעגעה וטובה לשתות, מרבה
 לפאב וחזרה התגרשה היא ארץ.

ו מכונית רכשה היא שמוליק. של
א היא בטיולים. מרבה והיא דירה,
טו המקום. יושבי על מאוד הובה

שב :שפות וכמה בכמה מדברת בה
 ואנגלית, הולנדית גרמנית, דית,

כולם. עם משותפת שפה ומוצאת
 שבכיכר־אחרים הבארים באחד
הת היא יהלומי. תמר את פגשתי
שבאיטל במילאנו לאחרונה גוררה

 למישפחה ברחובות נולדה תמר יה.
 בבית־ ולמדה מסורתית תימנית

 היא אמה, נפטרה כאשר דתי. ספר
 לאביה ועזרה בית־הספר את עזבה
 היא בערבים הקטנים. באחיה לטפל

לבלות. לצאת התחילה
 הכירה היא שביפו קרוון במועדון

 הוא נשוי. שהיה צרפתי, אמרגן
 לאילת. אליו להצטרף אותה הזמין

בנו לרקוד תמר למדה זה לצורך
אפריקאי. סח

 שהזמין תייר, הכירה היא באילת
ו בצרפת לטיול עימו לבוא אותי

ה היא לישראל, כשחזרה בגרמניה.
 מוצאת ההרפתקות שדרך חליטה

ב להופיע התחילה היא בעיניה. חן
לת שגרם ענק, פיתון נחש לוויית

 לא אותה שהסיע המונית נהג : אונה
 וכשזה הנחש, של מציאותו על ידע

 שבידה, הסל מן ראשו את הוציא
 והתנגש מהדרך סטה .הנהג, נבהל

בעמוד.
 בכליותיה. נפגעה יהלומי תמר

ה לטייל, הנחש יצא בבית־החולים
ה הרופאים. ואת האחיות את בהיל

ה את לסלק ממנה ביקשו אחיות
 מספרת, היא כך היא, ואילו נחש,

ב עכבר לתפוס מהן מאחת ביקשה
הנחש... שביל

 המשיכה היא תמר, כשהחלימה
ה מהם ובאחד בבארים. להופיע

 רוברט בשם אמיד איטלקי כירה
 למילאנו. אותה הזמין הוא קורסינו.

 שהגיעה ולפני הנחש, את ארזה היא
בשווייץ. קצת טיילה למילאנו
ל קורסינו הפך דבר של בסופו

 תמר, של לטעמה מדי קנאי היות
ה במקום לתל-אביב. חזרה והיא
ש חמוד, כלב עימד, הביאה נחש
ש לטיולי־הלילה לוקחת היא אותו
 או שבוע שתוך בטוחה היא לה.

האיטל תחת מישהו תמצא שבועיים
ל אותה ויקח בה שיתאהב שלה, קי

 היא אחר־כך בעולם. איתו טייל
ישראלי. עם ותתחתן תחזור

2346 הזה העולם


