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שת סקי חופ
 ״אני מתברר. רחוק, מגיעה אני
 והרחוקה,״ המושלגת מווינה כותב

 נורא, לא ״בעצם, ),1000/85(מתחיל
 למרכז עד שעות־טיסה שלוש רק

 את, תצליחי אולי תל״אביב. העולם,
 מולדתו, לחיק אובד בן להחזיר רותי,

 נחמדות בלונדיות גויות כמה אם גם
הענ מן מרוצות כל־כן־ תהיינה לא

 ההתלוצצויות. עם מספיק טוב, יין...
 טוב, נראה מטר, 1.82 גובה ,33 בן אני

 ופינאנסים, במיסחר העוסק אקדמאי,
 לעיתים ומגיע בעולם הרבה נוסע

ק לזמן בדרו־כלל לארץ. די״קרובות
ל יהיה אפשר שאותו ביותר, צר

האדיר.
 נסיעות תרבות, ספורט, ״אוהב
 הייתי מעניינים. אנשים ובמיוחד
 ישראלית בחורה להכיר מאוד מעוניין

 ומשכילה, מוכשרת רמה, (עם) על
 תרבותית מאוד, ומטופחת מאוד נאה

 את האנגלית. בשפה לפחות ושולטת
 לחופשת־ להזמין אשמח המתאימה

 נו, המושלגים." באלפים מקסימה סקי
 תימצאי עוד איפה בשבילה אני איר

כאלה? הצעות
* ־¥- *

 מתלבש שאני פעם כל הדור: מבעתת
להתפשט. מתחילה היא בחזרה, על
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שורת םהירה תיק
 מקווה והוא יוסי, לו קוראים

 לקשר בחורה האדיבה בעזרתי להכיר
 שהוא כמו להוביל, שעשוי רציני,
 1.76 גובה ,25 בן לנישואץ. אומר,
 בגרפיקה עוסק מאוד, נחמד מטר,

לה צריכה כלתו־לעתיד ממוחשבת.
 ויודעת חיננית רגישה, נבונה, יות

מהי בתיקשורת מאמין הוא לאהוב.
 בשעות לר ממתיו שהוא ומודיע רה.

.03 — 863152 בטלפון הערב

ם אוהב ילדי
 גדול סוד עושה שלא אחד עוד

 בן אקדמאי הוא שלו הטלפון ממיספר
 חברותי, פתוח, לשניים, אב גרוש, ,42

 מאוד אוהב מטר, 1.80 גובה נאה,
 הוא שלו הגדול התחביב ילדים.

 רציני בקשר מעוניין הוא ריקודי־עם.
 נאה, משכילה.'עצמאית, אשה עם

 — 30 בגיל מעשנת, לא דקת־גיזרה,
 292096 בטלפון הוא היום בשעות .40
 ,7575 לת.ד. לכתוב גם אפשר .04 —

חיפה.
* * *

 כאשר גבר, להיות מתחיל נער
 בסף-ביס, מאביו לבקש חדל הוא

הלוואה. מבקש כסף ובמקום

* * +

יפים חלומות
 מיכתבי אם לר אודה יקרה, ״רותי

 אופי הנושא הנחמד, במרויר ייכלל
 בעיתונים לו כמקבילים שלא וייחוד,

 ״אני ),1000/85( כותבת אחרים,״
אקד ,40ה־ בסביבות ,3 + גרושה
 כולם אומרות טוב(כר נראית מאית,
 עבודה מקום לי יש זאת!) ובכל כולן...

 טיולים, מוסיקה, אוהבת מעניין,
חב אוהבת ארץ־ישראל. שירי לשיר

בכ חוטאת מעניינים, אנשים רת
 ויודעת צעירה נשמה בעלת תיבה,

 גם אוהבת הקטנים. הפכים מן ליהנות
ולבשל. לאפות

 אופקים בעל אדם להכיר ״אשמח
 — מכל וחשוב מתאים, בגיל רחבים,

 השנה בפרוס כותבת אני ואמין. ישר
 תביא וזו יתן מי החדשה. האזרחית
 יפים וחלומות ואושר, בריאות בכנפיה
 אמן יומיומית.״ למציאות בה ייהפכו

כולנו. על

* * -¥■
 מדי להניד שאהבה מישהי הכרתי

 המון יהיו אתחתן. כשאני פעם:
 שאל שמישהו עד אומללים, נברים
 כמה עם אבל לי. תסלחי פעם: אותה

להתחתן? מתכוונת את

שחקן רהיות רוצה
 אבל שאולי, רפי של המיסעדות

 עין עליו שם רפי - זמן לאורך לא
 האישי. למזכירו אותו והפך טובה

 התקן על לעשות עליו היה מה
 איש״עס- הוא ״שאולי אלי: הזהי
 צריך הייתי קשה. שעובד קים

זמ לתאם לוח״פגישות, לו לערוך
 מיס״ להביא שלו, הנהג עם נים

 דברים מקומות, מיני לכל מכים
כאלה."

בפא שנה בילה הוא אחר״כך
 צי״ עבור שיער שם ועיצב ריס

בו ניהל הוא ובארץ לומי-אופנה,
 הוא באחרונה בגדים. ועיצב טיק

 ועבר שקט, קצת חיפש בחופשה.
 דירה מחלק הוא שם שלו, למושב

המוע מבעלי בן־פורת, שוקי עם
 בכתיבת־ עוסק וכיום בעבר, דון

חבר מתגוררת איתם תסריטים.
 יפה אמריקאית שוקי, של תו

קיס. בשם
 ציוץ שקט. לאלי יש במושב

 בעיניו מוצא־חן בבוקר ציפורים
 5 קו של מהרעש יותר הרבה

 טוב, נראה הבחור בתל-אביב.
 שירים, כותב מטר), 1.84( גבוה

מש על וחולם למגירה, בינתיים
 לשחק," למדתי ״לא בסרטים. חק

 תחושה לי יש ״אבל אומר, הוא
 המצלמה. מול טבעי טוב, שאני

 עבודת״ וידיאו, בסרט הופעתי
מצויין.־ ויצאתי ידידה, של גמר

 אבל ,25 בן רק הוא בן־עמי אלי
 דברים הרבה לעשות כבר הספיק
הג לעיר שהגיע אחרי בחיים.

 הדר, גנות גדל, בו מהמושב דולה,
באחת מלצר היה הוא נתניה, ליד

בן־יעמי אלי
ציפורים ציוץ

בעירום לא רק
 נאה. גוף לה יש בתמונה, שרואים וכמו פסו, שולי לה קוראים

 דוגמנות עבודת לקבל לה עזר מטר, 1.75 לגובה שמיתמר הזה, הגוף
 היא אבל בעירום, להצטלם כבר לה הציעו תצוגות״אופנה. בכמה

 ״אבל שולי, אומרת להראות,־ מה לי ויש יפה גוף לי ״יש סירבה.
 בארץ אופן. בכל בארץ, לא בשבילי. לא זה בעירום נועזים צילומים

מכבדת אני - כאן אבל זה, את עושה הייתי חושבת, אני אחרת,

טסו שולי
האופציות כל את יסגור אחד צילום

 זה בעירום, אחת פעם אצטלם אם מזה, וחוץ הוריי, את מדי יותר
 זה ואת עירום, רק לי יציעו רגע מאותו האופציות. כל את לי יסגור

רוצה.' לא אני
 תל״אביב, העיר על מתה לא כרכור, המושבה ילידת ,27 בת היא

 היא ולימודים. עבודה בגלל שנים ארבע כבר בה מתגוררת אבל
 בראש היה לא יודעת. לא אני ואיפה, לומדת היא מה סטודנטית.

 בריאות, במכון ומתעטלת כושר על שומרת היא זה. על לדבר שלה
 הכפרי לשקט פרט וסרטים. הצגות לראות ואוהבת אירובי רוקדת

 בעתיד, מתי־שהוא לחזור מתכוונת היא אליה שלה, המושבה של
 מתכננת עצמה והיא שישה, הם בבית ילדים. מאוד אוהבת היא

חמישה. לפחות

ש גער חפ אהבה מ
 צץ מדור בכל שכמעט לי נרמה

 איזה המיכתבים גל בין לו ועולה
 עסק לי היה מזמן לא אחד. יוצא־דופן

 אבל כדבריו, באושר", ה״נשוי גבר עם
 או אשה עור עם יותר מאושר יהיה

הצד. מן שתיים
 כל־כך שלא בנער מחבר השבוע

 דבר שום לו אין כלומר, נערות. אוהב
 אחרת עדיפות לו יש אבל נגדן,

 כמו וולגארי, מיכתב סתם בחיים.
 מוצא היה בעבר, קיבלתי שכבר כאלה

 הזה במיקרה לסל. מייד דרכו את
 כבשה שלו הרגישות חושבים. עשיתי
 ״רותי, לפניכם: מיכתבו והרי אותי,
 לגברים נשים בין היכרויות רק למה

לי בעיתון דווקא לנשים? וגברים
 שיהיה ראוי הזה העולם כמו בראלי

 נחשבת שאהבתם לאנשים פיתחון־פה
מקומות. בהרבה ומנודה לאסורה
 הומו. מבינה, וודאי שאת כפי ״אני,

 כשאני נחרד די שאני. היא האמת
 קשה רי אפילו הזו. המילה את כותב

 שזו לי תאמיני אבל זה. את לעכל לי
 כשאני לפעמים, מרצון. בחירה לא

מתח ממש ברחוב, מחובק זוג רואה
 פשוטים דברים בבכי. לפרוץ לי שק

ברחוב, חיבוק כמו אחד, כל בשביל

 הם במועדון, ריקוד בקולנוע, נשיקה
ולשכמותי. לי זרים

 לפרסם החלטתי מה זמן ״לפני
 הותירה התגובה אחד. בעיתון מודעה

 מיכתבים, מ־ססו למעלה בהלם: אותי
 תסלחי שרצו, גברים של היו כולם אך
 לא צעיר. נער לדפוק הביטוי, על לי

 על חולם אני מחפש. אני כזה קשר
שקי אנשים, שני בין אהבה של קשר
 חוסו״ מתוך רק אולי משותפות. עות

 בקשר מאמין אני ונאיביות ניסיון
כזה.

 חום שיער עליי: פרטים ״כמה
 מאוד ילד. ממש נראה חומות, ועיניים
מסר נהנה רגיש, מאוד רזה, נחמד,
 אני לצלם. אוהב טיולים. שירים, טים,

תל־אביב." ,1832 בת.ד. נמצא
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 גננת שתיים, פלוס גרושה היא
 תיאטרון אוהבת נחמדה, במיקצועה,

 למטרה להכיר, תשמח ומוסיקה.
 סימפאטי, טוב, בחור בלבד, רצינית

 ברוחו, צעיר בטבע, לטייל אוהב
 מלך להיות חייב לא כי אם נחמד,
 מצפה היא .40וד בסביבות היופי,
.53110 גבעתיים, ,1016 בת.ד.

ה!- פונ צ ל מ ת- ש רי גו סני
 )35 מעמוד (המשך

 עם למקום וחזר לה שילם ולא איתה
 הזונה רצונה. נגד איתה שכב ושוב חבר

 שעשה הביזוי את הרגשתי ואני העידה
 זה את להביע יכלה לא היא בגופה.

 ואולי אשה אני אבל הדלה, בלשונה
 אולי עבורה. התביישתי אני זה בגלל

 ברור כך, מרגיש היה לא במקומי גבר
 בחורה לחקור יותר קל שלגבר לי

 אני גם אבל אונס, על שמתלוננת
 לי יש אם אפילו וממשיכה חוקרת,
בעיניים." דמעות

 גבר אותו נאשם חודשים כמה אחרי
 לא והפעם בזונה, שהתעלל בכך שוב

 עליו להגן מוכנה הסניגורית היתה
מש של במסדרון עמדה ״אשתו יותר.

 התיק את שוב שאקבל כדי ובכתה רדי
 אני ,לא!׳, לה אמרתי ואני עליו, ואגן
מוכנה." לא

 אף לה היו לא אם אותה שאלתי
 זאת בכל' שאותם קליינטים פעם

 בתיק נזכרת והיא תעבה ולא חיבבה
 ברצח. אחים שלושה נאשמו בו אחד
 במוסך, קטטה מאיזה התחיל הכל ״זה

 9 הנאשמים נגד יצאו ומשפחתו והקרבן
 התגוננו הנאשמים וברזלים, לומים עם

 המוסך מבעלי אחד נדקר כך כדי ותוך
 עד יודע לא בעצם, אחד, אף ונהרג.

 הוא בדיוק ואיך אותו הרג מי היש
 מצאו ממש שלי הקליינטים אבל נהרג.

 מפי שמעו כאשר מיד כי בעיניי. חן
 הם מת שהקרבן במישטרה החוקר
 את לספר רוצה אני כך, ,אם אמרו:
 יתר שלום מה לדעת רוצה ואני האמת

 של אנשים הם אולי אז האנשים.׳
 כבני התנהגו הם אבל תרבות־סכינים,

 על עמדו והם לקרבנות דאגו הם ארם.
^ סולחה. שתיעשה כך

ף  גדיה מהווה 4ן
גדול שופט ^

ך ^ ש ם מ שני  מוזר דבר לה קרה ה
לקוחו את לראות במקום מאוד, ^
 והיא הקרבנות את היום רואה היא תיו■״

 ״המשפט להם. לעזור רוצה היתה
 בנאשם. מתמקדש וכולם מתחיל,
 מסכן, הוא כמה מספר שלו הסניגור

̂  מישפחתו את חוקרים קציני-המבחן
והמת תסקיר, עליו וכותבים חייו ואת

 העבירה, של הקרבן והיה שסבל לונן,
 המשפט. במהלך לגמרי נשכח כמעט

 דוכךהעדים על עולה הוא לפעמים
 דקות, כמה במשך סיפורו את ומספר

 ההרגשה את לפחות לו יש אולי ואז
 להביע לו שנתנו אותו, שמע שמישהו

מרגיש. שהוא מה את
̂  המשפט נגמר מקרים בהרבה ״אבל
 מגיע לא אפילו המתלונן ואז בעיסקה,

 סובל בצד, לו נשאר והוא להעיד,
 ולאף לעניין, יותר שייך לא וכאילו

ש רוצה הייתי ממנו. איכפת לא אחד
 ויתן אליו יתייחס בית־המשפט לפחות

 יש, אותו. שכחו שלא ההרגשה את לו
 לבית־המשפט אפשרות החוק, פי על

 שנגרם הנזק על למתלונן פיצוי לפסוק
הס את יקחו לא ששופטים מדוע לו,

 את ישאלו ולא ברצינות יותר הזה עיף
 לו יש מה המשפט תום עם המתלונן

לו?״ שנגרמו והנזקים הסבל ומה לומר
 שידע אחד שופט לי הזכירו דבריה

למת טובה מילה להגיד חשוב כמה
 נשיאו כהן, בנימין השופט זה היה לונן.

 בתל- המחוזי בית־המשפט של הקודם
 כמה נאשמו בו מקרה זכרתי אביב.

 בלתי־ נהיגה של בעבירה בחורים
 במהלך וחברתו. צעיר נהרגו בה זהירה,

 של אביו באולם ישב המשפט כל
 יי והפך עולמו כל את איבד הוא הקרבן.

 בתי״המשפט. במסדרונות המהלך לצל
לשו הראה בנו על וסיפר העיד כאשר

 תעורות־הצטיינות הבן, של תמונות פט
 לא זה שכל ולמרות בבית־הספר שלו
 לו נתן למשפט, וכלל כלל רלוונטי היה

סיכלו. את ולפרק לדבר השופט
 מילים כמה השופט כתב בפסק-הדין

 ביקש הוא הקרבן. של לאביו מיוחדות
 כי לו, והסביר עצמו על להתגבר ממנו

 את יחזיר לא לנאשמים שיתן עונש כל
 נדיר מחווה היה זה אבל לחיים. בנו

 שופט רק אשר בבית״המשפט, מאוד
 כהן בנימין כמו שאר־רוח ובעל גדול
ה לעשות• יכול היה לנ ■ אלת אי

ה העולם 12472 הז


