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ציריכים
אפשריים

מ חייל הארץ. צימחי *
 עד צעירה להכיר מעוניין שוחרר

 לד,יכ־ צימחונית), (רצוי 22 גיל
 ת״ד בארץ־ישראל. ובילויים .כרות

קריית־אתא. ,69
צעיר התבונות. העיקר !?
יש וסימפאטי, נאה 33/176 גרוש

אלמ או גרושה נאה, להכיר מח
 עם אך ילדים, בלי או עם נה,

 ,9296 ת״ד טובות. תכונות הרבה
.61092 תל-אביב

רווק ונחמדה. נחמד !*
מ ושקט, נחמד אקדמאי, 27/168
 וסימסאסית. נחמדה להכיר עוניין

 תל" ,30401 ת״ד מובטחת. תשובח
.61303 אביב

צ׳יק־צ״אק
 לטל. אהרי־הצהריים חייג
 אדית) את (לבקש 03—264468

 נחמדוה, רווקה, אני ונתחתן!
 .31/168 רומאנטית, מסורה,

ו אתה ומי

 אפשר ופינוק. חום לאהבה, דירה,
 אלמנות וגם רציניות למטרות גם

 רמת־ 1833 ת״ד שלמה, אפשריות.
.52117 מיקוד גן,

ללב נוגע
/170 גרוש העדות. מכל 4

 נשים להכיר מעוניין דירה :+ 40
 ביותר, רצינית למטרה רציניות

.03—836810 טל׳ משנה. לא העדה

 לת״ד לכתוב נא ומרתק. גברי
.91072 מיקוח* ירושלים, 7323

 מנהל- ,27 בן רווק רציני. *
 החטובה להכירך, ישמח חשבונות,
 ת״ד רצינית. למטרה והרגישה,

חיפה. ,4776
 לבילוי חוג תרבותי. חוג *

 יחידים, וגברים נשים של תרבותי
 עד 50 בני וחברות חברים מצרף

 תל- ,24010 ת״ד ,475279 טלפון 60
אביב.

מחיים לסל
 ושובב חברותי כלבים גור

בד מחפש חודשים) (שלושה
ה לכל — אוהב בית חיפות
,04—535573 :פרטים חיים•

בערב.

סו טיונר אלקטרוניקה. *
 תמורת סנסטה!, קיט מגבר + ני

בני. .03—992080 טל׳ שווה־ערך.

אינט חתיכה מפוררת. *
 מעוג- 32/175 ומסודרת ליגנטית

 ת׳׳ד רצינית. למטרה בבן־זוג יינת
רמת־גן. 4143

ק * ר ש. פ ל התרגלתי חד
 רוצה אך טוב, מרגישה לבד. היות

בי של פרק לפתוח אותך, לשתף
תל־אביב. ,18016 ת״ד .29 בת חד•

אקדמ התיכה. אותה !*
במת ,2 ,+ גרושה 30/167 אית׳
אקדמאית, רצינית! למטרה אים

ה ד ו ח
יע ושמו יפה ישראלי יש

ב בולים חנות בעל בר, קב
 בתל- אלנבי ברחוב מרתף
הח הקיץ מימי באחד אביב.

כשנכנס טלפון. חיפשתי מים
 בר יעקב מר של לחנותו תי

 טלפון אמצא היכן ושאלתיו
תת .אל לי: ענה ציבורי,

 התקשר בחום, עכשיו רוצץ
 לו, כשהודיתי בחינם. מכאן
 וצריך יכול אחד ״כל אמר:

 'זאביק ׳תודה. זאת.׳׳ לעשות
ת.
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ת־9 בת למהדרץ. י* מ ^ ל
שאת  סנטימטרים, 169 לגרג)ה |
 אותך רוצה — למהדרין פנויה
תת פנוי אקדמאי, מעניין. גבוה,

 תל-אביב ,2555 ת׳׳ד סופר! רן
61025.

 מחפש נאה סטודנט מיקרו. *
חוד בשכר דירה לחיפוש שותפה

בס משותפים וחיים למגורים שי,
 חלוקה בסים על יתל-אביב, ביבות
 איציק, נישואין), (מיקרו צודקת
04־224243 טלפון

בהתכתבות. חתיכות *
 16 בנות עם להתכתב רוצה 18 בן
 סעיד חתיכות. שיהיו אבל ,20 עד

 ,20185 כוכב אלהיג׳א, אבו סובחו
כרמיאל. דואר־נע

 גברי, נאה, דירה. ונם +
 מעוניין ,28 בן ומבין רגיש רציני,
בעלות ונחמדדות גרושות בנשים

 למטרה במתאים רתקה, 26/169
חולון. ,1321 ת״ד רצינית.

ימצא. מי חיל אשת־ י*
 25 בן ומבוסם, חביב נחמד, בחור

ור נאה המסורתית, אותך, מחפש
ה ממרכז עדיף לנישואין. צינית
 להתקשר נא פרסיה. רצוי ארץ׳

ה בין ,053—42201 סל׳ אפי, אל
בערב. 10-6 שעות
,28/167 מנהל־חשבונות. *
 מחפש ומנהל־חשבונות, דתי רתק,

ל 24 גיל עד וחטובה נאה רתקה
.02־851546 טלפון מאיר, נישואין.

 ואקדמי 25/165 אקדמאי. *
ומעניי נחמדה להכיר מעוניין אי,
 שתהיה רצוי רצינית. למטרה נת

רמת־אביב. ,39812 ת׳׳ד אירופית.
קיבוצ בזה? אחד יש *

ל מבקשת ,28/160 רתקה ניקית
 עם ואינטליגנטי גאה רצינית מטרה

 ש- שאפשר ופתיחות, שימחת־חיים
 אחד עדיין היש כימיה. איתו תיתצר

טבריה. ,1627 ת״ד ז כזה

 ־יאשיעה מצלמה בולים. *1
35£ ב להחליף קאסיו, ומחשב -

ישר מבולי יום־ראשון מעטפות
 שווה־ או ,1965—70 מהשנים אל,

.03—251018 טל׳ ערך.

רולך מה

אמא 1 אבא
רו עם שיחקת לשמוליק.

 באמת והיא ואמא, באבא חמה
 אל אך אמא. להיות עומדת

האבא. שאתה בטוח תהיה
ש.י.ב.א.

ש: * ה-י בד  מבוקשת: עו
ו לעיניים חג שהיא קיבוצניקית

 חטובה. גבוהה, לנשמה, חגיגה
 ,35ר 29 בין מרובעת, ולא חכמה

ואינטליגנטי, חכם גרוש :התמורה

 להבות, ארבע + — 8 משומש
.03־727785 טל׳ בהזדמנות.

לס גלגלים. על בכיפה *
 מכונות שתי ההזדמנותי גירה

 הדורשות ופיילוט, קנווד כביסה
 מתקפלות. אופניים !קל שיפוע

.03—737908 טל׳

הכמוסים. החלומות !*
 פור־ חוברות חינם לתת מוכן גבר

 עד 15 מגיל לבחורים נוגראפיות
.03—791454 טל׳ •18

 מכונת-כבי- כהזדמנות. * ן
 סאלוני. ושולחן מדיח־כלים סה,
.03—482920 טל׳

 מוכר זוכה. הקודם כל *
 ותוצרודה־ תוצרת־חוץ תקליטים

 טל׳ זוכה. — הקודם כל ארץ.
צמח. ,055—33179

 בלון־צלי- ■עמוק. עמוק ;*
 מד- + אט׳ 200 ליטר, 12 לה

מ במחיר חדשים, (לווסת) לחץ
 או 03—429878 סל׳ גוחך.

השבוע. כל בערב, ,03—413938

ברכיו;

ה * נ  שלי, היקרה יונה 1 יו
מאוד־מאוד! אותך אוהב אני

שלמה.

 מירה), אולי (או לנירה *
 ברא־ דרור קופת־חולים ממישרד

והר האטימות סול :שון־לציון
 המישנד ״רופאת של הרע צון
 קרן־אור. עזרתך היתד. — חה׳׳

אישור. שביקשה מהבריאה חן־חן.

חז איפה א
בי 8014 לת׳׳ד אלי כתבת
 בית־הדו* את ציינת רושלים,

 העיר. שם את לא אך שלך, אר
 בצפון. גרה שאת יודע אני
שוב. כיתבי — אנא

 בפרוס הירושלמי. לאריק *
 ואיחד ברכות זר — החדשה השנה

לימו שנת ומזור, אושר שנת ים,
 מתל־ לב עוזי :מאחל פורייה. דים

אביב.

 חייל ימצא. מי בן־וזייל *
 שליחויות עבודות-עזר, כל מבצע

 בחדר־ה־ בגינה, בבית, ותיקונים
.03—482920 טל׳ וכו׳. מדרגות

 דרושים ראש. ענייני ;*
 תל- באיזור מעולים םפרים/יות

ל לפנות טובים. תנאים אביב.
.03—231491 טל׳ שמשון,

ע * ד . מ י נ ו י ד  ההרצאה בי
 קריית־שרת במתנ׳׳ם מד׳׳ב על

 הנושא: .23.9.82ב־ תהיה (חולון)
 מעבדות־החלל. עד ולס (מ־ה״ג
 גודמן. תוסאס פרופסור ירצה:
.881790 בטלפון נוספים פרטים

כ מוכות הכי העוגות *
גאז תנור — באחריות עיר.

1 כסף אץ חיש
ס או * א ה לך י  להודיע, מ

קס, להציע,  לספר לברך, לב
 — לקלל ואפילו סופה, בדיחה
1 קדימה

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

תמו לצרף שרוצה מי •
ד, הכלב — נה  עגלת- האגו

המו הדירה המוצעת, הילדים
 המציע הרווק לחילופיו, צעת
ת  יגול — להיכרות עצמו א

 היכולת, במידת זאת. לעשות
ה. גם תפורסם התמונ

 גבי על תיכתב ההודעה #
 ״העולם למערכת גלויית-דואר,

 תל-אביב ,136 ת״ד הזה",
ם (אלא  לה מצורפת כן א

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

ב בעל-פח, הודעות שום נה
אישי. בביקור או טלפון

ת תכלול חגלוייה •  א
 הטלפון ומיספר כתובתו שמו,

בעל-ההודעה. של

שוחה״ ״אימי ■ ק ■
 )43 מעמוד (המשך
 לעשות לא הוא העיקר עצמית.
פשרות. או חפוזים, דברים

 או לסתי־קפה הולכים אנשים
 קוק- למסיבות הולכים או שותים

 לא אני לבד. להיות לא כדי טייל
 הזמן רוב אני אז זה, את אוהבת

למסי בכלל הולכת לא אני לבד.

 בין נוח מרגישה לא אני בות.
אנ שניים־שלושח אנשים. הרבה
 יודעת, אני כן, לי. מספיקים שים

 הקאריי־ אשת תדמית את נוגד זה
 מפריע מאוד זה בחוץ. לי שיש רה
ה כל לי. מפריעה התדמית לי.

 מרגישה אני הרכילות. כל הערות.
שלי. בנשיות שפוגעים

בנשיות פוגעים איך •
שלךז־

 הםי־ייצן הקשיחות של התדמית
 ■י נכו״*■ המדומה. החזק האופי

— ־ 1יי״יייייי לקבלת נוגע
 11 סס עוי־ אני מה ויודעת
| לדברים בקשר > 1 י 1 1 1 0
* הלש! להיות רוצה
— ח כשה •
ח ■יו 1 לק* מוכנים היו 11 !ן 1 , חולש של מצב

י ׳ געת?
 אבל נפגעתי, לא
 שאני. מציאות: עוד
 ן עצבות בכי, בים

 יי. אצלם שגם בגלל
 אז דומיננטי, כל־כך
 באחרים, זאת לראות

 מה וזה חזקה, את
אצלך.
\ .קשרי* ניתקת • ן

| 1 נותקתי. בהחלט ין י
יי■ 5 עצובה את •
 את מכירה אני אבל לא,

 ש בין בחיים שישנו השוויון
 קיים שניהם ואושר. צער ועצב,
 והישימחה מאיתנו חלק הוא העצב

 שיר לי יש מאיתנו. חלק היא גם
 אחת את מבטא והוא הים, גלי על

 האחרון. בזמן לי שהיו התגליות
 ובכל .37 בגיל תגליות מצחיק,

קבו דינמיקה שישנה גיליתי זאת,
 האדם. ישל הריגשיים בחיים עה

 שיש לים משולים בעצם והחיים
 קרי מתרומם, כשגל גלים. בו

 טבעי, באופן סערה עוברת כשאת
 רגיעה. ותהיה הים אל יחזור הגל

 עם להתמודד יכול אתה אם אז
 יכול, לא אתה אם תתמודד. הגל,

 את תכנים העיניים, את תעצום
 שהוא ותחכה לגל, מתחת הראש
 פעם אף אסור הים. אל יחזור
שה ואסור מוחלט, ביאוש להיות
 לא אני לכן עיניים. יסנוור אושר

 אני שבהם רגעים יש עצובה.1
 קשות הכי בשעות אבל עצובה,

 שאמרה המילים את זוכרת אני
תיקווה. יש זלדה: לי

דתית. אשה היא זדדה •
 אנשים עם קשרים לך יש

ו ליפשיץ הרב כמו דתיים
 אל נמשכת את זוהר• אורי
? ׳הדת

 מאוד השומר־הצעיר של החינוך
 לי גרם הוא לדת. אותי קירב

 לי. חסרה הדת סקרנית. להיות
 אנשים לי. חסר היהודי החינוך
 אותי. מושכים שמיים, יראי דתיים,

 החוגים דרך היכרתי זוהר אורי את
 אליהם. מקורבת שאני הדתיים

 אותו. לשמוע הביתה. אליו באתי
 לנו היתד, נורמאלי. לא כיף היה

שעות. ארבע בת שיחה
 אני איך — בשבילי היא זלדה
כש יודעת, את ז זה את אגדיר

 — מתוסכלת כשכולי לי, קשה
 אני — בכנסת ביקור אחרי ביחוד
 בשערי גרה היא לזלדה. נכנסת

 באה ואני מהכנסת, רחוק לא חסד,
מתוס שאלות. סימני כולי אליה
 ואז מהאנשים. מהפוליטיקה, כלת
 על שעתיים, איתר, יושבת אני
 לי מוזגת שהיא מהביל תה כוס

תשו מקבלת ואני גדול, סמיחם
 שהיא יודעת שאני מהעובדה בות

 ולא מאליו, מובן הכל שלא יודעת
שא לכל תשובה ואין סתור, הכל
 כל העוסק אדם שאני מפני לה.

 נטיה לי יש בפוליטיקה, הזמן
 להוביל דבר, לכל פיתרון למצוא

 כשזה ואז, סיום. לקראת ׳תהליך כל
 מתסכל מתסכל, זה קורה, לא

מאוד.

ה העולם48 2351 הז


