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לרות׳
ק הומור דלי מ

 שאני למרות נקצרה, ״אכתוב
מתחי היא ממושכים,״ דברים אוהבת

 לעניין: בהחלט אבל קצר, כותבת לה.
 גבוהה ונשית, מאוד נאה ״גרושה

 צעירה חזות ,44 בת כמעט נטו), 1.73(
 במישרד בכירה מזכירה ושובבה,

או תקנה, ללא רומנטית עורכי־דין.
 חוש־ שבחיים, הכיף את למצות הבת

 בקוקטייל מעוניינת מדליק. הומור
 גובה ניסיון, גבריות, הופעה, של

 ריג־ ,רומנטי ממושף, לקשר ונדיבות,
 חגיגה בקיצור, ואינטלקטואלי. שי

 הדדית להעשרה ולנשמה, לעיניים
 שהינך חושב אתה אם החיים. של

 כתוב לזה, קרוב אפילו או מתאים,
 פתח־תיקווה.״ ,652 לת״ד

★ ★ ★
יופי מעדיפה הממוצעת האשה

 — עצמאית איתה, להיות כיף
 עם אחת ונתלית, מתלויה להבדיל

 אהבה לתת שיכולה ורגש, נשמה
 לתת. יודע לדבריו, הוא, שגם אנושית

מההת רתיעה לי ב״אין מסיים הוא
העובדת.״ יישבות

★ ★ ★
 אפילו בדרךיכלל לבעלה: אשה

 לפתוח דעתי על עולה היה לא
 על אבל לך, המיועד מיבתב

 אישי - כתוב היה הזה המיבתב
★ ★ ★ ■כהחלט

ר ב אמיתי ח
 טוב, נראית צה״ל, אלמנת ״אני
 ),1063/84( כותבת מגילי,״ צעירה

 בלבד, פנוי גבר להכיר ״מעוניינת
 לא רומאנים כי רצינית, למטרה
 לא אני רצינית במטרה לי. חסרים

 חופה. להיות שמוכרחה מתכוונת
 שאוהב לחיים, אמיתי בחבר מדובר

 בלי וטיולים. ריקודים מוסיקה,
 שיהיה קיום. לי אין האלה הדברים
את להדק אם ומבוסס. משכיל

 לן אץ
אהבה

 וזמר. פסנתרן ,33 אורן, דייב
 שמח לעשות זה שלו המומחיות

 יחד. לשיר המועדונים למבלי ולגרום
 אנשים מלך. הוא למשל, בהביקתה,

 לצלילי עצמם את שם שוכחים
השולחנות. על ורוקדים שירתו,
 אחרי שנים, שלוש מזה גרוש הוא
 התחתן שנה. 12 במשך נשוי שהיה
 בנות לשתי אב .20 בגיל ילדון,

 בפנימיה. הן ועכשיו אצלו, שנשארו
 נישואין שנות הרבה כל־כו אחרי
לא בעצם שהם ואשתו הוא גילו

 גיליתי מצירי ״אני מתאימים. כל־כר
 להיות רע לא שבכלל הגירושין אחרי

 יחסית רע, ״לא דייב, אומר רווק,״
 היא האמת לי. שהיו הנישואין לחיי
 עם אבל נשוי, להיות מעדיף שאני

שלו? המתאימה מי המתאימה." האשה

 עניין קשה. שאלה שזאת טוען הוא
 נאמנה, חתיכה, שתהיה רגש. של

לפנק. אוהב הוא גם מפנקת.
הזדמנו הרבה לו יש שלו בעבודה

 הוא פיק,״ צביקה לא ״אני להכיר. יות
 העניינים, במרכז שם אני ״אבל אומר,
 אני ובסך־הכל תשומת־לב, מושר
 עושה הזאת הקומבינציה אז נחמד.

 ובדרך־ ,ביישן קצת אני משהו. להן
 ניגשות, יוזמה. לוקחות הן כלל

 הופעה על מדברות משהו, שואלות
 כרטיס־ ומבקשות אירוע באיזה
 של מערכה מוריד לא זה לא, ביקור.
 לדעתי. יוזמה, שלוקחת בחורה
 בשיוויון־ מאמין אני הזה בנושא
 להיות כבר רוצה הייתי זכויות.
 לי חסר זה אהבה, כשאין מאוהב.
 הנכונה. לאשה ממתיו אני אבל מאוד.

סבלנות.״ לי יש

ת ער פר נ הכ
 זמרת- ,21 בדני, רעינת שייכים החטוב והגוף הזה הגיזע♦ היופי
 בלהקה שירות אחרי מצה״ל, שנה חצי לפני שהשתחררה רקדנית,
 היא הפסים, וכתונת יוסף במחזמר תפקידון שעשתה אחרי צבאית.
 שלה. במיקצוע בעיקר אלה, בימים קשה די וזה עבודה, עכשיו מחפשת

 מתארת ואני דיילות, לקורס בקשה להגיש מתכוונת היא בקרוב
 לתקופה קאריירה בזה רואה היא המציאה. על שם שיקפצו לעצמי
הטעם. את ולטעום בעולם קצת לטייל בשביל רק בלבד, קצרה

 ומתולתל ארון שיער מישקל, קילו 48 גובה, מטר 1.65 - עינת
 עצים מוקף בבית בהוד״השרון, ההורים עם מתגוררת - חומות ועינים
 הכפרית הסביבה את אוהבת היא אבל העיר, מן רחוק קצת וגינה.

 לגור יכולה ולא מפונקת, מאוד ״אני מוסיפה, היא מזה," ״חוץ השקטה.
 ליטופים הזמן כל צריכה אני אוכל. לא אוכל, לי תכין לא אמי אם לבד.

ופינוקים."
 וחצי, שנה במשך שנה, חצי לפני עד מתימן. ההורים צברית, היא

 חברים הרבה מוקפת בכיף, לבד, היא עכשיו קבוע. חבר לה היה
 היא לנוח," צריכה ״אני אחד. קבוע עוד כרגע מחפשת לא ומחזרים.

 קצת עכשיו רוצה רצינית. מדי יותר אני חבר, לי ״כשיש אומרת,
רוצה." שאני במה רק להתחשב שמתחשק, מה לעשות להשתולל,

 החלקים את שמבליטים בגדים ללבוש אוהבת אלגנטית. היא
 עינת: שלה. הסיגנון לא זה מחשופים צרות. חצאיות כמו באשה, היפים

 לא אני רואים. - אצלי לראות שצריך מה את עליי, ״כשמסתכלים
שמרנית." קצת אני תסתכלו! צועקת: כאילו לחשוף, צריכה

 הממוצע שהגבר מפני שכל, על
מאשר בעיניו טוב יותר רואה
★ ★ ★ 'נמזחי

ה שית אהב אנו
 העשור בראשית הוא )1062/84(

 גירושין. בהליכי לחייו, השלישי
 נאה פתוח, כאדם עצמו את מגדיר
לו שיהיה אשה להכיר מבקש וגבוה.

 לבד. אותה להדק יכולה אני החגורה,
 סוף עד איתו שאלך לומר נהגתי פעם

 עכשיו אבל בצריף, לגור העולם
 חמי־ בן שיהיה שכל. קצת קיבלתי

ונאה.״ שים־פלוס
★ ★ ★

ת רצוי די בלונ
לי יש חיובית השפעה איזו תשמעו

 רב לא זמן לפני ״עד אנשים. על
 החשוב הדבר זה שעבודה חשבתי
 כך עצמי,״ את לה והקדשתי ביותר

 אחד בהיר יום ״אולם מתחיל, הוא
שבי גיליתי ולהפתעתי התעוררתי,

 חשוב, פחות לא דבר הוא חברתי לוי
 אפילו הוא בשניים נעשה וכשהוא

 לי סייע מדורר רותי, אגב, נעים.
 בדיוק איר לי תסביר (אולי זה. בגילוי

 עצמאי, ,26 בן רווק אני לך?) קרה זה
 גם שיורע ונחמד, נאה ),1.86( גבוה

 שהבחורה בתנאי שיגעון, לאהוב
 משתדל (אני לידי נמצאת הנכונה
 ליצור מעוניין אובייקטיבי). להיות
 עם רציני לקשר שיהפוך חם קשר

 רצוי המרכז, מאיזור נאה בחורה
ספרים, תאהב שכמוני בלונדית,

ובקיצור וריקודי־עם הצגות סרטים,
 רוצי איתי.״ אחד בראש שתהיה —

 צורך, יש אם השיער, את לצבוע
תל־אביב. ,2683 לת״ד לו וכתבי

★ ★ ★
 נשים אחרי מחזר אינו בעלי

 מדי ישר מדי, הגון הוא - זרות
מדי. וזקן

★ ★ ★

יפר■ הכי
 בן גרוש, ״אני ):1064/84( כותב

 אוהב האמנות. בתחום העיסוק: .37
 להאזין לרקוד, טניס, לשחק הים, את

 פרט הסוגים, מכל — למוסיקה
 לזו ככה: נראה? אני איך לרועשת.

 לזו וחכם. יפה הכי אהיה אותי שתאהב
נחמד. — ברחוב על־ידי שעוברת

חשוב. לא שלה המישפחתי ״המצב
 מעל ולא רזה תהיה שהיא חשוב כן

 בנוח. שלא ואחוש ,1.74 אני כי ,1.70
 מקורית, שובבה, ספונטנית, שתהיה
 להשתמש ואם חוש־הומור, בעלת
 אקסצנטרית. — אנגלית במילה
 מה חברה." טובה, פארטנרית שתהיה

 בעלי לי נעשו כולם היום? לכם קרה
 שירותי על ומוותרים תיבות־דואר,

 גר הוא גם אז שלי. הטובים התיווך
 תל־אביב. ,4820 — בת״ד

★ ★ ★

א ת ל תי שיגר
 מעוניין ,24 בן ורציני, נחמד
 לא נאה, בחורה עם בהיכרות

 כרי החיים, את האוהבת שיגרתית,
 שהוא הרבה מהרצינות אותו שתוציא

לת״ד לעצמו דאג הוא גם בה. שוקע
חדרה. ,2099 —

חזה שיפוצי
 לא תודה, התנגדות! יש שדיים. אירוסי: נושא על לכם לספר לי בא

 - לומר נכון יותר חדשה, תופעה יש האחרון בזמן אז שתהיה. חשבתי
 שנתן במעט מסתפקות שלא שטוחות״חזה, דוגמניות של - מחודשת

 כאבים סובלות דולר, 1500 על מוותרות עוד, רוצות הן הטבע. להן
בפגים. סיליקון עם יותר, גדול חדש, חזה להן ומסדרות

 היא מקסים. חזה כבעלת הידועה יפה, דוגמנית היתה החלוצה
 פעם אף היא לי. מספרים כך היום, עד שנים. עשר לפני זה את עשתה

 את אליהן מפנה היא כולן. בפני הדוגמניות, שאר כמו מתפשטת. לא
אותה. שואלים כאשר העניין, את ומכחישה הגב,

 כשמדובר סוד מזה עשו לא הן דוגמניות. שתי זאת עשו באחרונה
 על יידע העולם שכל מעוניינות לא הן אבל ובאנשי״אופנה, בקולגות

 על עולה .הייתי היפות, אחת לי סיפרה לי,״ הפריע הקטן ״החזה זה.
 לפני בכלל! חזה לה ,אין - בקהל ומילמולים רחש ושומעת המסלול,
 להיפרד בחדר־ההלבשה. שהיו לגברים וגם לבנות. נתתי הניתוח
אחרת. ייראה זה שבוע עוד טוב, תסתכלו - אמרתי הישן. מהחזה
 כלום. להתעטש, לצחוק, אי־אפשר בלתי״נסבל. פיסי כאב היה .זה

 אותה לזרוק אפשר ואחר-כך בחזיה, להסתובב צריך הראשון בחודש
 כשהיה עוד הדוגמניות, בפני שלי החזה את בגאווה הצגתי לעולם.

 דקות צלקות שתי לראות אפשר מסויימת, בזווית מהצד, וכואב. פצוע
 אבל סנטימטר. ארבעה באורך אחת כל החזה, של התחתון בחלק

 העצמי הביטחון החדש. החזה עם שמחה אני והצלקות הסבל למרות
כדאי." היה עלה. שלי

 אבל הניתוח, אותו את עברה אחרת דוגמנית מצליח. זה תמיד לא
 היא חודש כעבור כאבים. לה וגרם היטב נקלט לא הסיליקון אצלה

 נשארה מיסכנה. הזר. הגוף להוצאת הפעם שני, ניתוח לעבור נאלצה
אחריות. אין הזאת הסחורה על הכסף. את והפסידה קטן חזה עם

סקופ רו _ הו ■
)37 מעמוד (המשך
 התיק- צורות וכל כתיבה מילים,
 מבכל חזקה בצורה משפיעות שורת

אחר. יום

שי יום החמי
 יופיטר כוכב שולט שבו היום זה

 יום זה ודגים). קשת במזל (הקשור
 חייב המזל ואופטימיות. מזל של

 להיות חשוב הכיוונים. מכל להגיע
ה את להחמיץ לא כדי מוכנים,

 העירנות וההזדמנויות. אפשרויות
 שבו היום זה האמונה. וכן חשובה

 יש דיאטה. על לשמור במיוחד קשה
להי ולא מיוחדת תשובת־לב לתת
 אם אחד. יום של לחולשות כנע

ש מהאחרים, יותר מצליח האדם
 זה - ולהתגאות מלהתרברב יזהר
 מאוחר וצרות בעיות לו להביא עלול

יותר.
מסנ צורמים, חדשים דברים אם
 שהאדם סימן - ומפריעים וורים

 לחייו. להיכנס הטוב מזלו על מקשה
וב בקלות לאנשים להתקרב אפשר

 כנות פתיחות, של יום זהו ביטחון,
 זה אם להתפשר, אסור וגילוי״לב.

סב על הוא הדגש לעקרונות. מנוגד
 זה כלפיהם. והגינות לאחרים לנות

ומסתכ מהצד יושבים שבו יום לא
לים.

שי ם1י שי ה
 (הקשור ונוס כוכב שולט כאן
 נעים, יום זהו ומאזניים). שור במזל
ה את לסיים צריך והרמוני. שקט

מה וליהנות נעימה בצורה דברים
 ולשתף לסיפוק לצפות אפשר עבודה.

שנות יום זה בהנאה. האחרים את
 ומשבחים טובה הרגשה לסביבה נים
 יום זהו שובה. עבודה שביצע מי את
 עם ולבילוי למסיבה לאהבה, טוב

חברים.
 ביום חשוב מאוד החיצוני המראה

 לדאוג במיוחד חשוב לכן השישי,
הנימו את לשכוח לא אך להופעה,

 המצב השישי ביום השובים. סים
 באמת, משהוא טוב נראה הכספי

 בקניות מלהפריז להיזהר יש ולכן
 עם מגע כל לביזבוזים. ולהיתפס

 לנהוג חשוב טוב, להיות צריך אנשים
להי יום זה ובהתחשבות. בעדינות

 חדשים. וליחסים חדשות כרויות
מס שהאחרים שמה להאמין כדאי

 שיש ביותר הטוב זה נותנים, ביב
להציע. להם

ת יום ב ש ה
 שבתאי- כוכב שולט זה ביום
 ודלי). גדי במזל (הקשור סטורן
 שבתאי האירועים. בשטף עצירה
 למיסגרת להיכנע האדם את מאלץ

 כל נתון שבו היום זהו ולהגבלות.
 על ישיר ולמבט לחשבון־נפש אחד
 היא ששבת למרות שהם. כפי חייו
 בשבוע הקשה היום זה - מנוחה יום

 שחי מי הנפשית. מהבחינה לפחות
 או קבוצתית מישפחתית, במיסגרת

 רב תוכן ומוצא מהשבת נהנה דתית,
 ללא לבד שחי למי מהיום. והנאה
 היום זה מיסגרת או מישפחה שותף,

 סגור, האדם ביותר. והקשה המדכא
ובודד. מוגבל

 הפסקת על מדבר השבת עיקרון
 שעיסוקיו למי קל לא וזה הפעילות,

 ול- למחשבה זמן לו נותנים אינם
 השבת השבוע. במשך חשבון־נפש

ב משולבת היתה במתנה שניתנה
 עול ובקבלת גדולה אחריות נשיאת

 שמירת השכר. מן הרבה עימו שיש
 נותנת אך האדם את מגבילה השבת

מה התעלמות משמעות. זה ליום
 היום את הופכת והמיצוות דינים
 את מביא אינו תחליף כשכל לריק,

 אחד כל שלהם והשלווה הסיפוק
 ממה ״שיותר נאמר: ולכן מצפה.

 השבת - השבת על שמרו שישראל
 החוקים הם אלה עליהם." שמרה

 שאינו שבתאי, כוכב של הנוקשים
פשו בצורה מהשבת ליהנות מאפשר

התחייבויות. וחסרת נעימה טה,
2466 הזה העולם38


