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32 הוואי

 ,32 בן ):1076/84(של קצר תיאור
 עיניים גובה, מטר 1.76 מחשבים, איש

 ספורטאי נאה. שאטני, שיער ירוקות,
 ספורטאי וכיום לדבריו, לשעבר,
 יודעת. לא אני בדיוק זה מה בנפשו.

 מבט את מחמיץ שלא אחד בטח
לידו. פיצוחים קילו רבע עם ספורט,
 הוא לחיים,״ חברה מחפש ־אני

 ותגהץ שתכבס אשה צריו ־לא כותב,
 יבש, וניקוי מכבסה יש זה בשביל לי.

 חשוב חליפות. ועד מתחתונים החל
 עם אמינה, ישרה, נאה, תהיה שהיא לי

 בריאה סימפאטית, הכתפיים, על ראש
 בתור לחיות. ואוהבת וגופנית נפשית

 למושג יש בהוואי, ובילה שביקר אחד
בעי מיוחדת משמעות שימחת־חיים

 המושג את בה למצוא מקווה אני ני.
 גדולות.״ בכמויות הזה

★ ★ ★
שקטים בילויים

 בתיירות, עוסקת ,28 בת ״אני
 נאה," בהחלט רזה, מטר, 1.70 גובה
 לקרוא לטייל, ־אוהבת כותבת, היא

מבי נהנית סרטים. ולראות ספרים
 רווק להכיר מעוניינת שקטים. לויים
 פלוס־ ,30ה־ גיל בסביבות נחמד

 ורחב־אופ־ נאה רציני, טיפוס מינוס,
 מבקרי לליגת שייר שלא אחד קים,

 ,950 לת.ד. לה כתוב הדיסקוטקים.״
רמת־גן. רמת־חן,

★ ★ ★
ת מי תלוננ מ ם 10 שלפני ש  הי! שני

ה סי לו ה יותר. טונים צי כ רי  ־71,לד צ
שב ה בעובדה ח ט שו הצלם הפ  שלה ש
ה ס צעיר אז הי ם. 1בי שני

 על מתה שאני כבר סיפרתי'לכם
 את לי עשית יקירי, תודה, מחמאות?

 הוא לך,״ כתבתי לא פעם ־אף היום.
 נמצא שאני כיום, ־אבל ממשיך,

 אני בך. להיעזר צורך ראיתי ב־גלות",
 מטר, 1.70 גובה מאזניים, מזל ,34 בן

להשתחצן. בלי באמת וזה מאוד, נאה
התח שנים. 9 כבר בלי, גרוש ־אני

 במיקצועי, פרטי חוקר אני ילד. תנתי
 הצגות לראות בעולם, לטייל אוהב

לב מצפה המון. ולרקוד ,בברודווי
 לאר־ לנסוע המתכוונת ,30 עד חורה

מיש בניו־יורק). חי (אני צות־הברית
 וחוש שימחת־חיים רגש, הרבה עם הי

נאהבת." ולהיות לאהוב שרוצה הומור
★ ★ ★

ב. ח טו ע נני ת לרג ח ר ק  כן היא ש
מן ת. סי ל לגבריו ב ה א  אם עוזר זה מ
א ת הי ל ח ת מהגבר ג ת א מנו ד הז  ה

ח כי הו תי ל א ז

★ ★ ★
נוסטאלגיה שר ענייו
 ל־ ,מקורית בקשה לו יש

 בת־זוג. מחפש לא ״אני ):1078/84(
 לא אותה הימים, משכבר ידידה אלא

 ביחסים היינו שנה. 20ל־ קרוב ראיתי
לי מבקש אני קרובים. מאוד־מאוד

 שלי, הראשונה המכונית עם קשר צור
 ,50ה־ משנות פולקסוואגן חיפושית

 זקנה, די כבר היא .64־189 מיספר
 על עדיין שהיא מקווה אני אבל

 של בחצר חונה סתם אולי או הכביש,
 לקנות אשמח מיקרה. בכל מישהו.
 נוסטאלגיה." של עניין אותה.

★ ★ ★
ירושלמי שמאלני

זוהר
השקיעה

 - שגב זוהר - יפה שס לו יש
 את התואמת חיצונית והופעה
את גוף בחולות, עיניים השם:

 מטר 1.8ו־ג רחבות בתפיים לטי,
 קצת שהוא עליו אומרים גובה.

 שום על מוותר לא עקשן, קשוח,
רוצה. שהוא מה ומשיג דבר

 ב- קצץ לשעבר ,32 בן הוא
 וכיום שמירה חברת בעל צה״ל,
 (סאנסט, פאב־מיטעדה מנהל

את בכיכר שקיעה) - בעברית
המ בענף הוא במיקרה לא רים.

 באוכל, גדול מבין הוא - זון
 לו אין לאכול. ואוהב לבשל אוהב
 שהוא כיוון קלוריות, לספור צורך
 בהתעמלות אנרגיה המון שורף

אופ על ורכיבה ריצה יומיומית,
ניים.

שגב זוהר
ולאכול לבשל

 אשתו היתה לבישול מורתו
 הונגרי. ממוצא שהיא לשעבר,

נישו שנות 10 אחרי שנה, לפני
 ־לא להתגרש. החליטו הם אין,

הת .לא אומר, הוא הסתדרנו,״

אצ נשארו הילדים שני אמנו."
לה.

 זוהר, אומר אחדות, שנים תוך
 במיטגרת עצמו את רואה הוא

 חיי- בעד בהחלט הוא חדשה.
 שלא הראשון, הניסיון נישואין.

 לא מיוחד, באופן מוצלח היה
הזה. מהמוסד לפחד לו גרם

 בת.ד. אותו למצוא תוכלי טלפון.
.91024 ירושלים ,2558

★ ★ ★
ה אני ר כי ק שיוצא מישהו מ ם ר  ע

ת. שקפו ר ממו ח א ק ל נ רי ד שון ה  הרא
א ת על נושף הו  שהן עד שלהן הזגוגיו

ת. ערפלו ת א כך מ ך הו ס ף חו ס  כ
ה שק מ ף. ל ס נו

★ ★ ★
מישפחתי קן

★ ★ ★
פרטי חוקר

 המדור של שרוף אוהד אני ־רותי,
במתיקות. )1077/84( מתחיל שלך,"

 את אם אותך להכיר רוצה הוא
בעו לטייל אוהבת שמנה, לא חכמה,

 הוא .30 עד 25 של גילים בטווח לם,
 שהוא רק עצמו, על הרבה מספר לא

הפולי בדיעותיו ושמאלני ירושלמי
 בעניין. פאנאטי לא הוא אבל טיות.

 יהיה ימינה. לנטות יכולה את ומצירו
מיספר תצרפי אם כותב. הוא נהדר,

 ספררי, ממוצא צבר רווק, ״אני
 מטר, 1.75 גובה נאה, הופעה בעל
 ״מעוניין כותב, הוא לבלות,״ אוהב

 בסביבות ופיקחית נאה רווקה להכיר
 חם.״ מישפחתי קן לבניית פלוס. 30ה־
 ,831 — בת.ר. הצטייר הוא גם

.49107 פתח־תקווה
★ ★ ★

הפעם אולי

 היה לא זה פעם אף אך למישהו, קשר
מש אני ־אבל מתחילה, היא מושלם,״

 אולי — אופטימית להישאר תדלת
 רווקה אני יגיע. זאת בכל הפעם זה
 מטר, 1.65 רזה, נאה, ,25 בת

 ולטייל תיאטרון אוהבת אקדמאית.
בטבע.

 משכיל בחור עם בקשר ־מעוניינת
באוניבר תואר בעל (לאו־דווקא

 ולא מרובע לא נחמד, נאה, סיטה),
 — נוסף דבר .30 גיל עד מדי, רציני

 אני כי סרוגה), (כיפה דתי שיהיה
 היא מדי).״ יותר רצינית (לא כזאת
תל־אביב, ,9079 בת.ד. לך מצפה

★ •י-עבירש ★ ★

להת־ דרכים מיני בכל ־ניסיתי

 הבגדים על אחת, דוגמנית
 מידות, בבמה עליה הגדולים

ת לדגמן: נאלצת שהיא מ א א ה  הי
הנית שאני  מפני אותם. ללבוש נ
ת שאני מורידה כשאני נהדר נראי

ם'א * * -*ג ■ת

שוקולד
חרב עם
 אב- יופי מלוכסנות, עיניים

 בגוון עור וארוך, חלק שיער סוטי,
גו מטר 1.70 שוקולד־עם־חלב,

 או פחות זהו, - חטוב גוף בה,
 בת הררי, ורד של תיאורה יותר,

 רק וזמרת. פסנתרנית וחצי, 20
 השתחררה היא חודשיים לפני

 איפה־ - שירות אחרי הצבא, מן
צבאית. בלהקה - אם־לא

 אמא תימני. ממוצא צברית
 זמרת. היא הררי, כוכבה שלה,
 לי יצא לא עוד עורך־דין. אבא

 דיווחו אבל שרה, אותה לשמוע
 ומרגש. חם נהדר, קול לה שיש לי

 שלי,״ הוויטמין זה .המוסיקה
 חשוב, הכי .הדבר ורד, אומרת

 שלה הסיגנון שלי." בחיים כרגע,
נש דרוס״אמריקאי, פאנקי, זה
וג׳אז. מה

וב בפאבים משבר״עבודתה
 לחסוך הצליחה היא מועדונים

 מתכוונת היא אותם דולר, 1000
 אחד, שיר בהקלטת להשקיע

 על ורד, ולחן. מילים פרי-עטה,
 מעדיפה ־אני הפרטיים: חייה

 ופחות במוסיקה עכשיו להתמקד
 מערבת- על אנרגיה להוציא
 בדיוק לא אני צמודה. יחסים

 שלי העולם לי יש אבל בודד, זאב
הקרובות." לשנתיים

הררי ורד
בודד זאב לא

הזרוק היהלומז
 בן כיהלומן עצמו את מציג הוא

 כלכלי, לביסוס דרכו בתחילת ,31
 מודעות ובעל מוסיקה מאוד אוהב

 שהוא לי מודיע הוא גבוהה. בריאותית
 בעלת חיננית צעירה בנרות מחפש

 שהיא ורוצה ותום, מפותח אינטלקט
 נשיים מאנייריזמים .ללא תהיה

 אפשר, אם תהיה, שהיא אופייניים.״
ו מגוונים שטחי־התעניינות בעלת
פתוח. ראש

 הוא — החיצונית להופעה בקשר
 על מעט זרוקה טבעית הופעה מעדיף
 זהו, מדי. ומסודרת מטופחת הופעה

 יהלומים, אוהבת את אם כאן. עד
 אל זרוקה, הופעה לעצמך תסדרי

 פגישה איתו וקבעי שבוע, תסתרקי
.75130 ראשון־לציון ,3070 בת.ד.

★ ★ ★
- מלחים הווי
 אמרי- ובחורה: מלחים שני
ם. קאי
 אני בחורה: בלי מלחים שני
גלים.

צרפתי. חתיכות: שתי עם מלח
.ישראלי מיזוודות: שתי עם מלח

־*ג ־* ־♦ל
לגבוהזת חנלשה

■ יזלנדה מסתירה מה

טביעת־האצבע
הבקבוק על

סויה, היתה

היותו! לכל

 מודיע לגבוהות,״ חולשה לי .יש
 1.84 גובהי ,35 בן ־אני ),1079/84(

 מה שלי, אחרת חולשה רווק. מטר,
 הכהים הגוונים את מעדיף לעשות,
בבחורה.
 נבונה, שקטה, מישהי מחפש ־אני
 חום, הרבה להעניק שתדע רגישה,

 הדברים שלושת ללא כי ורכות, אהבה
 — מכך ויותר בא?׳ אני ,אנה האלה

 הרב מיטען־האהבה את לקבל שתדע
החום.״ ואת הרוך את בי, שיש

 )31 מעמוד (המשך
 היתה שהיא מאחר הבקבוק. על דה

 בחנות להיפגש נהגו והשניים אהובתו
 כל בכך היה לא אהבים, לתנות כדי

 יולנדה של טביעת־אצבע כי פלא,
 העידה יולנדה אך בחנות. נמצאה
 ,1984 ינואר מחודש החל כי בתוקף,

 הקרבן, של יום־הולדתו חל בו מועד
 את כי סיפרה היא בחנותו. ביקרה לא

 ליום־ עבורו קנתה הקוניאק בקבוק
 בחנות. כך נשאר הבקבוק וכי הולדתו,

 נפגשה הרצח בערב כי סיפרה גם היא
 התעקש שהוא מכיוון רק ויקטור עם
בי קלה פרידה חלה לדבריה כך. על

 שנוצרו מיוחדות נסיבות בגלל ניהם,
 לא והיא לצבא, בתה של גיוסה עקב

 על עמדה היא מינואר. לחנותו נכנסה
 נפגשה הרצח בערב גם כי בתוקף כך
 סף את עברה ולא ברחוב המנוח עם

חנותו.
 לא המישטרה אחרונה. תמיהה

 טביעת־האצבע לגבי לחקור המשיכה
ש בכר, הסניגור, זה היה הבקבוק. על

 ־ (המחלקה המז״פ לחוקרי מיזמתו פנה
̂  טביעת־ כמה בת ושאל פלילי) לזיהוי

 בבית־המשפט העיד המומחה האצבע.
 וגילה טריה היתה טביעת־האצבע כי
 הסניגור בפני ימים. משבוע יותר לא

 יכלה לא הטביעה כי המומחה הודה
 יומיים. מאשר יותר הבקבוק על להיות
 סיפרה כאשר שיקרה שיולנדה כלומר

מ הבקבוק על נמצאת הטביעה כי
לרק במתנה אותו נתנה כאשר ינואר,

 בליל היתה היא כי להניח סביר טור.
 שם והשאירה הנרצח של בחנותו הרצח

 כך אם מדוע טביעת־אצבעותיה.
► במישטרה גם תוקף בכל זאת הכחישה

.יומיים בת .
 שיקרה מדוע בבית־המשפט? וגם

תשובה. אין כך על חשובה? כה בנקודה
 היתה העדה כי להניח יש ־מכאן

 להסיק יש זה דבר בליל־הרצח. בחנות
 *ן שם להיפגש הרגיל מנהגם מתוך גם

ש ־חבל השופטים. קובעים בערבים,״
 טרחו לא רב, מרץ שהשקיעו החוקרים,

 האינפורמציה עם העדה את לעמת
 את לחשוף כדי — האובייקטיבית

 המבקרים השופטים. מעירים האמת,"
 להשלים טרחה שלא על המישטרה את
הת שלא בנקודה דוקא החקירה את

התביעה. לראיות אימה
 לש־ מתייחסת האחרונה התמיהה

 סיפרה היא יולנדה. שמסרה עת־הרצח
 כן ל־ 8.20 השעות בין אירע הרצח כי

 אלה בשעות בדיוק אולם בערב. 8.30
 י שהוזעק איש־מישטרה במקום היה

 בגלל השכן פלסטיק כתר למיפעל
 ולא היריות את שמע לא הוא פריצה.

 סיפרה עליה המכונית, את ראה
 כל ראתה לא עצמה יולנדה גם יולנדה.

 ״סביר הרצח. בזמן מכונית־מישטרה
 השעה אחרי נורתה היריה כי להניח

 זמן כי להניח וסביר העדה, שציינה
 הד״ר שקבע כפי היה המשוער הרצח
 * היתה שזו בערב, לתשע קרוב בלוך,

 קבע ביניהם." הרגילה שעת־הפרידה
בית־המשפט.

והש התמיהות כל אחרי זאת, ובכל
 כי חושדים השופטים אין הללו, קדים

 ־היא לנאשם. סתם נטפלה יולנדה
 המחשבה בדרך אך בזיהוי, מאמינה

 טפח אלא לנו מגלה אינה לה המיוחדת
 מוכנים אנו אין כן ועל טפחיים, ומכסה
 השופטים קובעים עדותה,״ על לסמוך
 של זיכויו את מנמקים הס כאשר
איבגי.

 דרמאתיים כה אינם שהחיים חבל
 בוודאי היה מייסון פרי הסרטים, כמו

■ אלון אילנה אחרת• בצורה מסיים

ה העולם38 2471 הז


