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בהרמון שייח׳ כמולרות׳
 אבל באשדוד, בבית־ההורים כרגע מתגוררת רדון אירית

 כל שם(״מיציתי לחפש מה יותר לה שאין מרגישה שהיא מכיוון
 להגר מתכוונת היא כדבריה), להציע," הזאת לעיר שיש מה

לתל־אכיב. בקרוב
 גובה. מטר 1.73 וארוך, חלק חום, שיער לה יש יפה, ,21 בת

 תיקשורת, ולומדת גדול במיפעל כמקדמת״מכירות עובדת
 במיוחד. לה קורץ העיתונאות מיקצוע ויחסי־צינור. עיתונאות

וההזדמנות הלחץ את בזה, הכרוכה הפעילות את אוהבת ״אני

דדון אירית
הבת לא ט להיות או פ א ט

 יזיק לא בוודאי יופיה אומרת. היא מעניינים," לאנשים להקשיב
בה. - והם במרואיינים תתעניין היא הזה. בעיסוק לה

 יפות אחיות, ארבע לה ויש דדון, במישפחת הבכורה היא
 רק לו שיש מפריע לא בכלל אומרת, היא שלה, לאבא כמוה.
 ללכת נהנה בהרמון, שייח׳ כמו מרגיש מבסוט, דווקא הוא בנות.
 באירועים איתן להופיע וגאה עליו נתלות החמש כשכל לטייל

גדולה. מישפחה היא גם רוצה אגב, אירית, מישפחתיים.
 אחת היתה בנות. בסרט כניצבת הופיעה היא חודשיים לפני

 חוויה לה היתה ימים ארבעה במשך ברקע. החיילות מעשרות
 והיא שבועות, שלושה לאורך נגרר זה אחר״כך אבל נחמדה,
 לשמש ברקע, לעמוד אוהבת לא ״אני הסתיים. כשהסיפור שמחה

ה במרכז תמיד להיות מעדיפה ״אני אירית, אומרת טאפט,"
עניינים."

אקזוטי יופי
 ).1002/85( כותבת ,״24 בת ״אני
 בארצות־ שנתיים בת משהות ״חזרתי
 חבר. שם לי היה ארוכה תקופה הברית.

 עכשיו קשה. היה נפרדנו. רציני. קשר
לאהוב. מישהו רוצה ומאוד לבד. אני

 1.65 גובה עצמי: את לתאר ״אנסה
 הכתפיים, עד חלק, שחור שיער מטר.

ש אומרים מאוד, לא אבל שחומה,  לי שי
מו אוהבת אני מיוחד. אקזוטי יופי

אופ על לרכוב ספורט, אמנות, סיקה,
 ולכן רגישה, אני ברגל. ללכת ניים.

 גם שיהיה כמוני. רגיש מישהו מחפשת
 גבוה פתוח, ראש בעל מעניין, עדין,

 את אוהבת לא אני משחצן. וההיפך
 הרצוי הגיל הטיפוסי. הישראלי המאצ׳ו

 על להקל כרי .32 עד 27 בסביבות —
טלפון." מיספר לציין רצוי התיקשורת,

★ ★ ★

 לאכול כמו זה אפלטונית אהבה
במזלג. מרק

★ ★ ★
ומחשבים חטובה

 עצמה את מגדירה ,30 בת היא
 שיער לה יש וחטובה." יפה כ״קטנה,

 אוהבת היא ירוקות, ועיניים קצר שחור
 נראית דינאמית, תוססת, החיים, את

עי כך. מרגישה וגם מגילה צעירה
ב שיווק־מחשבים על אחראית סוקה:
 ובילויים, ספורט אוהבת גדולה. חברה
 רגועה באווירה ולהיות לבשל גם אבל
 לך? מתאים במצב־הרוח. תלוי בית, של

ובט פנוי, שאתה בתנאי רק אבל יופי.
 מיספרה .35 עד 28 של הגילים ווח

).1003/85( הוא אצלי

★ ★ ★
ת התיישבות שבד

 צעירה נאה, מטר, 1.70,39 בת ״אני
 ״ארצה כותבת, היא וברוח," במראה
ער 38 בן אתה אם קשר, איתך ליצור

*
 בעבר התנסות ובעל גבוה נאה, ,44

 לי חשוב ממושכת. במערכת־יחסים
ושו רצינות של נכון שילוב בך שיהיה
 ספונטאניות פתיחות, חום, בצד בבות

 אם, בקשר. להשקיע אמיתית ויכולת
 העובדת, ההתיישבות בן אתה בנוסף,

ל וערב־שירה. במנטאליות. קרוב או
 כבר זה — הלב את לך מחמם משל,
 מטוב.״ טוב ליותר העניין את עושה
רעננה. ,70 לת״ד לה כתוב

★ ★ ★
 יותר אליי מתייחסות אינן נשים

 מתייחסת שאני משום אולי ילה, מדי
לנעליהן. יפה מדי יותר

★ ★ ★
רווק דא רק

 אצלי התארחה לא עוד קיבוצניקית
 הראשונה: הסנונית את קבלו במדור.

 בחוץ. מאשר יותר בקיבוץ, ״החברה
 מתחילה שניים־שניים." של היא

 שהינו ״אדם בניתוח־מצב, )1004/85(
 נכה, — סיבה מאיזו חשוב ולא חריג,

 מתייחסת החברה — אלמן בעל־מום,
 מתבטא השינוי שונה. בצורה אליו

 אבל בשינאה. או בעוינות לאו־דווקא
 שונה. שאתה ההרגשה את לתת מספיק

 שלו האפשרויות — אצלנו לבד אדם
 מצומצמות. הן מתאים בן־זוג לפגוש
ם המדור חידי  פיתרון. לא הוא לי

 היתה לי. נראה לא וזה אחת, פעם הייתי
 היצע בשוק. כמו נוחה, לא הרגשה לי

וביקוש.
 .39 בת השרון. באיזור מקיבוץ ״אני
 אינטליגנטית. נשית, נאה, ,3 + גרושה
 שירים וג׳ז, קלאסית מוסיקה אוהבת

 לטייל לקרוא, וטובים, ישנים עבריים
כללי. באופן נוח טיפוס ובאוטו. ברגל

 החיצוני המראה — אליך ״בקשר
חשוב אבל דוגמן־צמרת, לא לי. חשוב

 נמוך. ולא שמן לא נאה, שתהיה לי
 כל, קודם לי. מפריעה לא אגב, קרחת,
 אוהב טבע, אוהב רגיש, בנאדם, שתהיה
דיס לא שקטים, בילויים — לבלות

 חושבת אני רווק. לא רק קוטקים.
 לא הוא כזה. אחר עם קשה לי שיהיה

 במיש־ שקורים מהדברים הרבה יבין
 פעם. בזה נתקלתי ילדים. כשיש פחה,
 ,45 עד הסיפור. על לחזור רוצה ולא

 ולא מגילי. צעירה נראית אני בבקשה.
 בינינו מדי גדול יפער שיהיה כדאי

הזה.״ בעניין

★ ★ ★

שיערה את ללטף
 דרך הרפתקה מחפש לא ״אני
 ״מאלה לי, מודיע הוא הזה,״ המדור

 אחת יצאה עתה זה מספיק. לי יש
לכ התיישבתי לילה. אחרי הביתה,

 ומשועמם. מרוקן חש ואני היות תוב
 שחשקה את אמצא רותי, דרכך, אולי

 אוכל איתה בת־זוג, מחפש אני נפשי.
 בש־ להביט שפת־הים, על לשבת

 ולחוש בידה לאחוז יפה, קיעת־חורף
 אחת מתאחדים. ואושרי אושרה את

 ולא ולשוחח לשבת אוכל שאיתה
לש שנינו שנוכל החולף, בזמן לחוש

 לנו כשמספיקה בשקט, לקרוא בת,
 שאליה אחת ביחד. שאנחנו ההרגשה

שע את ללטף יום, מדי לחזור ארצה
ולנשקן. עיניה לתוך להביט רה,

 כבר תהיה היא כי להניח ״יש
 ילדים לה יש ואם אלמנה, או גרושה

 אני כי מאוד. הרבה להם לתת אוכל
 מיידי קשר איתם ויוצר ילדים אוהב
 כל מטר, 1.74 גרוש, ,48 בן אני וחם.

 נחשב ואני במקומן עדיין שערותי
 בגיל להיות בת־הזוג על נאה. לאדם

 צעיר נראה ואני היות ,40ל־ 30 בין
תל־אביב. ,36156 בת.ד. הוא לגילי."

החי
צלחות מיזוג

ה ^ ו קו תי ח־ ת  תזונאית הודיעה פ
 מזונם את חקרה היא כי מקומית,

 שהם ומצאה מאתיופיה, העולים של
 בתבלינים מאכליהם את לתבל מרבים

 פיתה שהיא מהאינג״רה, החל חריפים,
לתב ועד התימני הלחוח את המזכירה

גולאש המזכיר תפוחי־האדמה, שיל

* . * •הונגרי

טובה שגה
 של רופאים ערכו באר־שבע ^
₪ מש מחקר המקומי בית־החולים ₪
 300ו־ יהודיות יולדות 300 בין ווה

אר כעבור כי וגילו, בדוויות, יולדות
 רק המשיכו הלידה מיום חודשים בעה

 ילדיהן, את להיניק היהודיות מן 58,*
 שנה וכתום הבדוויות, מן 98* לעומת

 את אחת יהודיה אף עוד היניקה לא
 הבד־ האמהות מן 63* לעומת ילדה,
להיניק. המשיכו שעדיין וויות,

★ ★ ★

ד ירזשרים כסף ש
 תולדות חוקר פירסם וזל־אביב ף•
■  מחקר המנדט בתקופת הבנקים *
 בשעתו, היו, כי״בירושלים פירט, שבו

 גם שהצטיינו רבים, מקומיים בנקים
 קרן־הח־ בנק יוצאי־הדופן: בשמותיהם

 שאותו שפע, ובנק מטרופולין בנק סד:
עיוור. אדם ניהל

★ ★ ★

מילימטר
בקול חידונאי ביקש ירושלים ף*
■ אל * שר  המילה היא מה לדעת י

 הודיע העברית, בלשון ביותר הארוכה
כא שאפילו ממטרה, למילה שהתכוון

 הראשונה האות את ממנה שומטים שר
 נשאר עדיין שלה, האחרונה האות ואת

 משהגיע בו, לחזור נאלץ מטר, ממנה
 לפי כי לו, העיר הצעיר ובנו לביתו
 עוד היא קמילה המילה איפיון, אותו
 ממנה שומטים כאשר כי ארוכה, יותר

 האחרונה האות ואת הראשונה האות את
מיל. ממנה נשאר עדיין שלה,

★ ★ *

מיחזזר
 קטע אלמונים פירקו טול־כרם ף*
 הברזל ממסילת מטר 1500 באורך ^

 עמהם נטלו ראש־העין־חיפה, הישנה
 אשר אדני״עץ, 2200ו־ פסים 270

 משמשים כשהם דבר, של בסופו נתגלו,
 שהותקנו ולמיכשולים למחסומים יסוד

ב הצבאי המימשל למיפקדת בכניסה
עיר.

★ ★ ★

יזדע מי שישה
 בת קיבוץ חברת גילתה חמדיה ^
 ,17 בגיל לראשונה שנישאה ,60 *■
 הם המשק, לחבר הנוכחיים נישואיה כי

בע ושבין במיספר, השישיים נישואיה
 וס־ עורר־דין רופא, גם היו בעבר ליה

פיק־הצגות.

★ ★ ★

עברית עבזדה
 של מילון לאור יצא תל־אביב ^
■  בארץ־ מקצועות בעלי שמות *

 של מיגוון מנה אשר הקדומה, ישראל
 גרעים בנאים, מאיכרים, בעלי־מלאכה

ו (נהגי־מרכבות) הדוכים (מקיזי־דם),
בתי־מרחץ). תורמסרים(מסיקי עד

•¥ •¥ ¥

וחשדה! כבדהו
ם י ל ש ו ר י  עוזרת־בית ביקשה ל

 הכסף, סכום את בבנק ■■להפקיד
 עבד שנות כל במשך חסכה שאותו

 ״אני הנדהם: לקופאי הסבירה דתה,
 להחזיק ומפחדת להתחתן עומדת

 מסתובב שבו בבית גדול כה סכום
זר!" איש

נשית מתדמית חושש לא
 שבועיים, לפני רק לתל־אביב שבא ירושלמי הוא ,22 גורן, ערן
 ״אני החדשה. עירו על מאוד חיובית דיעה לקבוע הספיק וכבר
 לי: מתאימה מאוד בה ״האווירה אומר, הוא תל-אביב." את אוהב

מ אדיר שינוי פתוחים. יותר אנשים בכלל, חיים לילה, חיי
ירושלים."

 לא הוא הגובה בנושא גם בתמונה. רואים נראה, שהוא איך
 כאן, נחת שהוא שכמו מפליא לא בכלל זה לכן מטר. 1.78 - קופח

 סמי צלס״האופנה את להכיר ביותר, מיקרי באופן לו, הזדמן
 כבר הוא זו. אחר בזו הצעות-עבודה ממנו לקבל ולהתחיל בן־גד
המוצ- צילומי״האופנה אבל המצלמה, מול בגדים מיני כל דיגמן

גורן ערן
ה רוצה לא פרוטקצי

הכי־מתאימים הם בביגדי-עור. היו אומר, הוא שלו, ביותר לחים
לו.

 הנדבקת הנשית מהתדמית חושש לא הוא האם השאלה על
 אבל לזה, מודע ״אני ערן: עונה בדוגמנות, העוסקים לגברים
זה." מסוג מרכילות להתעלם כדי כגבר, בעצמי בטוח מספיק
 הבימאים חטיבת מנהל גורן, לקי של הבכור בנם הוא ערן

 בכנסת. סיעת־המערך מזכירת שהיא דליה, ואשתו, בטלוויזיה
 הוא לו. ברור לא עדיין בחיים שלו הכיוון ואחות. אח עוד לו יש

 להיות עשוי הוא שלו. את לעשות לזמן ויתן דברים, כמה ינסה
 את זוכר שהוא מאז בעיסקי״אופנה. גם מתעניין והוא שחקן,
ופולי מפורסמים טלוויזיה אנשי בבית אצלו הסתובבו עצמו

העי עם בחדרו, להסתגר תמיד העדיף הוא אבל ל, כל טיקאים
 האם טובים. קשרים הרבה יש כמובן, שלו, לאבא שלו. סוקים

 לא אני ״אבל ערן, אומר קשרים," לו ״יש בהם: להיעזר ינסה הוא
עצמאי." להיות מעדיף אני אותם. מנצל
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