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היפה המ״כיתלרות׳
 שיר הצבאיות הלהקות אחת שרה שנים, המון המון לפני פעם,

 . עוז" וגם יופי גם סמלת, היתה היא ״כן במילים שהתחיל חמוד
 שהשיר לחשוב היה אפשר אחרת אז, נולדה לא עוד אלדר רינת
 וגם במדים גם שיגעון שנראית הזאת, היפהפיה עליה. נכתב

 בבית־הספר כמ״כית המשרתת מהרצליה, חיילת היא בביקיני,
 בבסיס, עוברת כשהיא וחצי. 19 בת סמלת בחיפה, להדרכה הטכני

היא טוענת, היא מה, אבל אחרת. אפשר איד אחריה. שורקים

אלדד רינת
 להם יש ״אולי שלה. החניכים של נערת״החלומות לא בהחלט
אומרת. היא חלומות,־ לא ממני, סיוטים
 שהטילו מה זה אבל שלה, לאופי מתאים כל״כך לא הזה הג׳וב

 לתת לצה״ל שהיה מה וזה פקידה, להיות רצתה לא לעשות. עליה
 ״אבל רינת, אומרת מפקדת,״ של מרות לקבל לחניכים ״קשה לה.
 לעשות, להם אומרת שאני מה כל לבצע צריכים הם חוכמות. אין

 אבל נשי, ולא עדין לא תפקיד לה נתנו תלונה." מקבלים אחרת
 לבלות, יפה, להתלבש אוהבת נשית. ומאוד עדינה, כן דווקא היא
 ומודרני) קלאסי באלט שנים תשע (למדה לרקוד פסנתר, על לנגן

שניים. בבית לה יש חתולים. אהבה: עוד סקי״מים. ולעשות
 ארון שאטני שיער מטר, 1.73 לה יש בבקשה. פרטים! כמה עוד

 להיות מתכוונת היא השיחרור אחרי חומות־ירוקות. ועיניים
 על באוניברסיטה. ללמוד וגם דיילת״אוויר אחדות שנים במשך

ופסיכולוגיה. תיאטרון הכוונת

!וי!!■ 1 פ1סק1ר1ה —
 )39 מעמוד (המשך

 של האחרון בשליש קשות יותר
 לכלי״דם, שקשור מה כל .1984

 בעיה. להוות עלול וכוי, לחץ־דם
 מכאבי״ראש לסבול שנוטים אלה

 את למצוא בעצמם, לטפל יצטרכו
 את להזניח ולא הבעיה מקור

 התקופה על בעיקר מדובר עצמם.
 25ה־ עד בנובמבר 15ה״ שבין

 להביא עשויה 1985 שנת בדצמבר.
 שאינם אנשים מסויימת. הקלה

 יוכלו כרוניות ממחלות סובלים
 הדאגה שקטה. מתקופה להנות

 לא כיצד היא להם שתהיה היחידה
 זרות אינן דיאטות אן ־ להשמין

 דרך למצוא שיוכלו כך המזל לבני
 אלה המישקל. על לשמור איד

 או כליות סוכר, ממחלות שסובלים
 ההתפשטות תופעת שבהן מחלות
 עצמם על להשגיח יצטרכו קובעת,
 לא 1985 שנת שאותם מכיוון
 שנה על רק מדובר אולם תפנק,
מזה. יותר ולא אחת

כספים
 עם רע, יהיה לא המצב זה בנושא

 במדינה הכללי המצב כידוע כי
 בני דווקא במיוחד, טוב אינו

 הסובלים בין יהיו לא בתולה
 יווצרו ושם פה אם גם העיקריים.

 ונראה קצר לזמן יהיו הם קשיים
 המתקרבת בשנה מקרה שבכל
 שעשויים חדשים רעיונות יצוצו
 את משמעותית בצורה לשפר
 לבצע להעיז כדאי הכלכלי. המצב

 פחות ולהיצמד רעיונות
למקובלות.

מגורי□
 בעיות ייתכנו הקרוב בחודש

 או בבית אביזרים זה, בנושא
 עלולים וכדומה אינסטלציה
 הן גם וגניבות פריצות להתקלקל.

גדולה לאי״נעימות להביא עלולות
 בשבע להשגיח שחשוב כד -

 זה. בחודש הדירה על עיניים
 המגורים בנושא יותר רחוק לטווח

 יותר או פחות מתנהל. הכל
 הכוכב אוראנוס כי אם כמתוכנן.

 ממשיד סוג, מכל להפתעות שמביא
 (מגורים 4 בבית להימצא

 להביא בהחלט יכול וזה ומישפחה)
 לאלה פיתאומיים לשינויים

 עד בספטמבר 1ה״ בין שנולדו
 עברו שכבר או השאר בו. 10ה״

 של קרינתו שעדיין או שינויים
אליהם. הגיעה לא אוראנוס כוכב

מישפחה
 יהיו מישפחתיים נושאים

 אם בייחוד השנה, מאוד רגישים
 גיסים אחיות, אחים, על מדובר

 המזל שבני להניח סביר וכו".
 כשהם יקר זמן על לוותר ייאלצו

 וטיפול לעזרה אותו מקדישים
 שכנים אפילו מישפחה. בקרובי
 תחזור ושוב לעזרה יזדקקו

 זמן, אין שלכולם המוכרת התופעה
 בתולה למזל שמשתייך זה רק

 כשאינו עזרה מגיש עצמו את מוצא
הזולת. של מסבלו להתעלם מסוגל

לבינה שבינו ומה
 את לנצל כדאי הרומנטי בשטח

 עד ספטמבר שבין החודשים
 בבית. להסתגר ולא פברואר
 פגישות מבטיחה זו תקופה

 למכביר. חיזורים וכן מעניינות
 לעצמם מצאו לא שעדיין אלה

 מפופולריות להנות יוכלו בני״זוג
 משיכה מקור מהווים שהם וירגישו

 יש כאן אולם השני. המין לבני
 שעשויים היחסים שסוג לציין

 אינו אלה, בחדשים להתפתח
 לתכלית או ליציבות לרוב מוביל

 על בעיקר מדובר כאן רצינית.
 יהיה קל ולא רומנטיקה, אהבה,
 מיחסים נישואין לקשר להגיע
אלה.

 לגרום עלולים ואפריל מרס
 את לקחו שלא לאלה גם לאכזבה
 אולם ברצינות מדי יותר היחסים

 לבנות היה אפשר שוב אפריל מסוף
 מיסוד בהם שאין חדשים קשרים

 מפוקחת תהיה הראיה האשליה.
 להתחלה להביא יכול וזה יותר

ובונה. חיובית חדשה,
2452 הזה העולם

ארוך מרומז התאושש
 מרבה־בפרטים של 'מיכתבו והרי

 ״בן ככה: אצלו הולך וזה ).1025/84(
 חומות. עיניים מטר, 1.80 ומשהו, 36

 מיני כל באוניברסיטות למדתי
 תואר לי שיש לציין (מספיק דברים

 לימדתי וגם במדע־המדינה שני
 אני האחרונות בשנים אבל קצת),
 ,מיקצוע שמכונה במשהו עוסק

 בו החופש שמידת למרות חופשי',
 זה אם שור, מזל לוויכוח. נתונה

מישהי.״ מעניין
 הארץ, יליר שהוא מציין הוא
 להוסיף ומזררז רוסי, ממוצא אשכנזי

 זה.״ מסוג לפרטים אדיש אישית ״אני
 שרק ״רווק הוא לסיום: אחרון, -ופרט

 ארוך מרומן התאושש באחרונה
 לא אני זה את מספר הוא למה מאוד."
 לך שיהיה הרגשה לי יש אבל יודעת,
 שלו. הסיפור את לשמוע מעניין

★ ★ ★
ת על שמעתם א  שיוצאת ז

 דברים, לשכוח כדי לחופשה
 המזוודות, את פותחת וכשהיא

 שכחה. שבאמת רואה היא
★ ★ ★

יושב־בית דא
 בהירת־שיער תוססת, ,27 בת היא

 לה ואומרים דקת־גו וירוקת־עיניים,
 מרץ המון לה יש נאה. בחורה שהיא

 לרקוד, אוהבת רומנטית. ונשמה
 וחיות. בטבע לטייל ג׳ז, לשמוע
 היא אבל כלב, רק לה יש בינתיים

 בבית לה שיהיה מוכנה היתה
 מזכירה אפשר. היה רק אם גן־חיות,

 עיצוב־פנים שלמדה במיקצועה,
 צרפתית שפות. ללמוד ואוהבת

 עכשיו למדה, כבר היא ואיטלקית
 נורא היא ספרדית. על מתלבשת

 שמתאים מישהו שיש לדעת תשמח
וכל כמוה רומנטי כמוה, נמרץ — לה

 בבקשה. יושב־בית, לא רק השאר.
לך. ממתינה )1026/84(

★ ★ ★
א שיגע זה ל תי.  איפה ידעתי או
 אחד לילה בלילות. מבלה בעלי

 שם. אותו ומצאתי הביתה, הלכתי
★ ★ ★

ילדה כמז נראית
 לא מורה. היא )1027/84(

שאומרים מדווחת אבל גיל, מציינת

פפיני יעקב
 אתה אם ילדה. כמו נראית שהיא לה

 אינטליגנטי, ,48 עד 40 בסביבות
 עולם ועם לבלות אוהב משכיל,
 שלה. הטיפוס אתה — משלך מעניין

 מעניינים לא פלירטים בחייו, אבל
 ברצינות. רוצה היא אותה.

* * *
 כן כל־ בעלי את רואה אני

 שאני מרגישה שאני עד מעט
 לשווא. שמו את נושאת

★ ★ ★
 לאחת פרטית הודעה לי תרשו

שכתבה זאת שלי. הקליינטיות

 נצורה חתמה יפה, כל״כד מיכתב
 השאירה ולא ״קולגה', מיסתורית

כמה קיבלת יקירתי, כתובת.

 לא אם נחמדים. מיכתבים
 בקשר, איתי להיות תזדרזי
 החברות נין אותם אחלק

שלי. הרווקות
★ ★ ★

 איפה כלבו: בחנות נשמע
 מחלקת על להתלונן אפשר

התלונותי
* + *

נשים אוהב
 כל כבר היה ,29 פפיני, יעקב

 נח״לאי שלו: בחיים דברים מיני
 מיסעדה בעל לספורט, מורה בצכא,
 מיכמורת. בחוף מועדון ובעל בחדרה

 ובא העסקים, את חיסל הוא באחרונה
 להודעה עד להיות, כדי לתל־אביב

 פרדס־חנה, יליד הבחור, זמר. חדשה,
 ואל סוריאליסטי", ״זמר לעצמו קורא

 הוא בדיוק למה אותי תישאלו
 ולכתוב להתפלסף אוהב הוא מתכוון.
 כנוסח כאלה. פשוטים לא שירים,

 שצריך כאלה אלא אותך". אוהב ״אני
ש שירים הכוונה, על לחשוב

 שהוא כמו הדימיון, את מפעילים
אומר.

 איטלקי, ממוצא שהוא פפיני,
 רומנטי, כטיפוס עצמו את מגדיר
 נשים, מאוד אוהב שהוא מצהיר
 טוב יפה. משהו יש אשה שבכל וטוען

 שלו: מהפנינים כמה עוד לדעת.
 מה זה לאשה, שמתייחסים ״איך

 יותר הרבה ו״הגברים שמקבלים.״
 שמייצב מה יזה מהנשים, חולמניים

 וגם למציאות, אותנו מחזיר אותנו,
 אשה." צריך גבר זה בגלל

★ ★ ★

 לא אני מתלונן: בקול מישהי,
 היה לא שהוא להוכיח יכולה
א אם בספק אני אבל לי, נאמן  הו

שלי. הילד של האבא

וואלץ ריצ׳רד

חורשה
רתיסניות

 חוץ! בתוצרת מעוניינת מישהי
 ריצ״רד לו קוראים בבקשה.

 30ה־ שנות באמצע רווק וואלין.
 בעל פסיכולוג, גבה״קומה. שלו.

 יהודי בניו״יורק, פרטית קליניקה
 וחושב עברית קצת שמדבר חם

 ותושביה מקסימה שהארץ
 ההתמחות שטח מאוד. נחמדים

 מאוד נושא היפנוזה. זה שלו
 זה באמריקה. עכשיו פופולרי

 רוצים כאשר לדבריו, טוב, עובד
 במישקל, לרדת מעישון, להיגמל
 פחדים לחסל מתח, להרפות

 על מעינויים לסבול ולא שונים
 הוא רופא־השיניים. של כיסאו

 עם פעולה לשתף נוהג גם
 לרענן ונויד יש כאשר המישטדה,

עדים. של זיכרונם את
 לא הן נניו-יורק היהודיות

 יותר מרוכזות ״הן שלו. הסטייל
 הוא אומר. הוא בעצמן,־ מדי
 מעדיפים גברים שהרבה יודע

 הוא שלו הטעם אבל בלונדיות,
 יש אקזוטיות. שחרחורות דווקא

 לתימניות. מיוחדת חולשה לו
 הוא השיער של הכהה לגוון פרט
 נעימה, נחמדה, גם אותך רוצה

 גם שתהיה מישהי נאה. מעניינת,
שלו. טובה חברה

 הוא בממוצע, לשנה, אחת
כאן ומרגיש לחופשה. לארץ מגיע

 בלי שנים, חמש תוך בבית. כמו
 מיזוודות, לארוז עשוי הוא נדר,

 ולהגשים הרכוש, את שם לחסל
 פיקנטי: פרט הציונות. רעיון את

 בעבודתו לשלב עימד הוא בקרוב
 לענייני ״יועץ ולהיות נוסף, עיסוק

לאר מוזר, די ״נשמע נישואין״.

 לאחרים, עיצות ״אתן אומר, הוא
 נשוי.״ הייתי לא עוד בעצמי ואני
 יודע, הוא בתיאוריה אבל

 לעזור כדי מספיק כנראה,
 לי יש בעיות. מיני כל בפיתרון
 לעשות כבר מת שהוא 'הרגשה

בנושא. פראקטיקה
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