
■

 על המדבר בארץ, שצולם בסרט צפיה
 צופים וכאשר שלה, והאנשים ארצי
הגע רחוק, כה כשנמצאים כזה, בסרט
ר גם מתעורר חזק. מתעוררים גועים

החלו ,נסיך את סוף־סוף להכיר צון
ישראלי. כמוני, שיהיה שרצוי מות',

 חזקה, נוכחות בעלת ,26 בת ״אני
 ישראלי מזג של ותערובת יפה מראה

 זה לתאר. כבר אפשר אז ספרדי. עם
נתו בעל להיות צריך מחפשת, שאני

 ואיש־ מעניין שיחה איש דומים, נים
 לאנשי־ביטחון, חולשה לי יש העולם.

 והעניין הביטחון קודם, ניסיון בגלל
).1070/85(הוא אצלי מיספרה בכלל."

★ ★ ★

 בחושך, בקולנוע, מתלונן, נער
 שאני פעם כל שלצידו: זו באוזני

 הולך שאני אומרת את מתקרב,
מדי. רחוק

★ ★ ★

להקשיב יודעת
 בן הוא בקיצור. כותב )1071/85(
 — עיסוק גובה, מטר 1.78 נאה, ,30

 אותך: להכיר רוצה הפירסום. בתחום
 שיודעת עצמאית, אינטליגנטית, יפה,

אופ בעלת לבלות, אוהבת להקשיב,
 לו חשוב לא — הגיל רחבים. קים

בכלל.
★ ★ ★

המחזק הטעם
 אשתו כאשר וליוצר, לאמן ״קשה

 יצירתו את מבינה אינה בת־זוגו או
כותב פעולה,״ איתו משתפת ואינה

 פעם אף והיא הוא משותף? אחד דבר
 והלנה פריס תחשבו: מתחתנים. לא

 סיראנו ואיזולדה, טריסטן מטרויה,
 דון וקליאופטרה, אנתוני ורוקסאן,

וכרמז. חוזה
 הם מתחתנים, לא שהם רק לא
 הנאהבים זה. את זה רואים בקושי
 בגלל השני, מן אחד רחוקים תמיד
 מיל־ ,חברתיות או מישפחתיות סיבות
 אחר. למישהו נשואים שהם או חמות,

נישו ועל אהבה על לקרוא שרוצה מי
נפרדים. ספרים שני לקנות צריך אין,

★ ★ ★
נעימות שיחות
 מעוניין ,26 בן רווק, נחמד, ״בחור

 רצינית, למטרה נחמדה בחורה להכיר
 ״בלי כותב, הוא יפה,״ לידידות או

 לנהל מעוניינת מישהי אם לזה, קשר
 שעות־ לאורך נעימות, שיחות־טלפון

 לצילצול ממתין הוא אשמח." הערב,
 עד הערב, בשעות ,04־645714ב־

_ מאוחר.
★ ★ ★
איתי מתחילים

 מחפשת,״ שאני להגיד ״קשה
 אני לא. ״אני ),1073/85( כותבת
 אליי, ניגשים טוב. מספיק נראית

 מתלוננת. לא אני איתי, מתחילים
 בכל רותי, אלייך, כותבת אני אבל
 שהאיש הפשוטה מהסיבה זאת,

 לא עוד רוצה באמת אני שאותו
בדרכי. הזדמן

את לומר קל יותר לי יהיה ״אולי

הת ״היא לרר, סיפר צעירה,״ אשה
 אמרה בביישנות. קצת לדבר, חילה

 מעשנת, לא היא שבועיים שכבר
 העובדה שבגלל יתכן, זה אם ושאלה

 כל חושבת היא לעשן, שהפסיקה
 על בתאווה ומסתכלת מין על הזמן

 לה שאין לה הסברתי ברחוב. גברים
ש לרבים קורה זה להתבייש, מה

 את לה והסברתי לעשן, מפסיקים
 חד־תחמוצת־הפחמן כאשר הסיבה.
 היא הסיגריות, עשן עם לגוף נכנסת

 האדומות, לכדוריות־הדם מתחברת
 במחזור־הדם החמצן בנשיאת מפריעה

 ולקהות־חושים. לעייפות גורם וזה
 לכל יותר עירנית נעשתה היא עכשיו

למין.״ גם דבר,
★ ★ ★

לקמצנים אלרגית
 אם דקת־גיזרה, נאה, ,31 בת היא

ב עוסקת ,5 בן ומשגע חכם לילד
או ״אני ויחסי־ציבור. הסברה תחום
 ״ורד ),1074/85(כותבת לתת,״ הבת
 אוהב הוא שגם מישהו להכיר צה

ש אחד הנשמה. כל עם טוב, לתת,
 מעדיפה איתו. שנמצאת זו את מרגיש

 כל למשל(ועם מהנדס, יצירתי. אדם
 אינו הזה) המיקצוע לבעלי הכבוד

 בין הוא המועדף הגיל שלי. הטיפוס
 לא גברי, שיהיה פלוס, 40ל־ 35

ש אחד שימחת־חיים, בעל מכוער,
 שלא גבר לגביו. מיטרד לא זה ילדים
 ולא שיטתי לא אמיתי, מקשר מפחד

אח דברים בשני ונזכרתי מתפרפר.
 אלרגית אני לי: חשובים אבל רונים,

ולשמנים.״ לקמצנים

טל שימעון
כולן את מורח

באוז תיאר כאשר נהניתי וממש
 נר בהצגה שלו התפקיד את ניי

 לחכות צריך היה הוא סונאימה.
הקל מאחורי דנשות־הלהקה

 ביד, ומרסס טלק פחית עם עים,
 שהבר־ כדי אותן, ולמרוח לרסס

 ייראו הללו הערומות זילאיות
המיוח התאורה עם הבימה, על
 היו הן לבנות. שיותר מה דת,

 את עשה והוא וחטובות, יפות
 פיספס לא בנאמנות, עבודתו

 מן מאוד ונהנה בגופן, חלק שום
העבודה.

הענ מן נהנו כנראה, הן, גם
 אד לקחת רצתה אפילו אחת יין.
 ידיים לו יש לבראדל. איתה תו

 ,בח־ אחרים בשטחים גם טובות
ב בשיפוץ מומחה הוא — יים

נהד רהיטים לבנות ויודע תים
 מחפש שהוא התכונות רים.

דינ עצמאית, שתהיה באשה:
 חכמה טיבעית, חופשיה, מית,
ויפה.

/ ק ׳ מ מ ע ׳ א

לרות׳
אחות לא רק

 1.80 גובה נאה, רווק, ,34 בן הוא
 על מספר שהוא מה כל זה רופא. מטר,

 הוא שאותה האידיאלית עלייך, עצמו.
 ״מעדיף יותר: קצת אומר הוא מחפש,

 ועולם מיקצוע עם עצמאית, אשה
 ׳ ואינה עצמה בזכות שעומדת משלה,
 • לחיים, חברה שתהיה בבן־הזוג. תלויה

 ן אחות לא רק טבחית. ולא עוזרת לא
 1 נושאי־ כל אז כי בבקשה. במיקצועה,

 של בסופו מובילים, בבית השיחה
לחו בבית־החולים, שקורה למה דבר,
 ארוך רומן בעבר לי היה ומחלות. לים
 מתאים שזה חושב לא ואני אחות, עם

לי.״
 נאה, אחרות: מבוקשות תכונות

 — ספונטאנית ודקת״גיזרה, תמירה
 עדינה, מרובעת, ולא מתוכנתת לא

 1 אוה־ אינטלקטואלית, רחבת־אופקים,
משמעות אין לגיל וים. מוסיקה בת

 ,21132 בת״ד לך מצפה הוא בעיניו.
תל־אביב.

★ ★ ★
לאנשי־ביטחו! חורשה
מה מחו״ל, נרגשת קריאה קיבלתי

 הושיטי ״רותי, דיוק: ליתר טנריף, אי
 חופשי ״בתירגום מתחילה, היא יד,״ לי

 מעט. לי עיזרי — הכוונה מספרדית,
בעיקבות באה הזו האס־או־אס קריאת

 שאינו לאדם גם ״קשה ),1072/85(
בחוויו לו הקרובים את לשתף יכול
 אמר מי גדותיו. על עולה כשהלב תיו,

 והרומנטיות העולם, מן פסה שאהבה
 יתכן לא הרי בספרים? מילה רק היא

 ורגשן, רגיש גם להיות שאי־אפשר
 חייב יתכן, לא האמיתי. אתה להיות
 להתאמץ רק צריך אחרת. גם להיות

 אותך, מחפש אני לכן זה. את ולמצוא
 חמה שאמצא. עד לחפש, ואוסיף

 ,30ה־ שנות באמצע נאה, ורגישה,
 המתוק הטעם שתהיה מישהי מבינה,

חיי." של
★ ★ ★

דהתחתזו לא - לאהוב
 שלאהבות דעתכם על פעם עלה

יש ובהיסטוריה בסיפרות גדולות הכי

 אם בך מעוניינת לא מחפשת. אני מי
 הדון־ז׳ואנים, מהמתפרפרים, אתה

 לספר שאוהבים מאלה השוויצרים,
 אותך רוצה אני כיסוי. ללא סיפורים

 נאה. שתהיה רצוי רגיש. נעים, חכם,
 30 בין להיות יכול ואתה ,27 בת אני
 ראש עם מיקרה, בכל אבל, .40 עד

 רציני, כבד, ראש מחפשת לא צעיר.
 שנה.״ בעוד יחד נעשה מה לי שיתכנן

★ ★ ★
מיז על חזשבת
 אמיתי, סיפור זה לכם, נשבעת

 דימיוני. קצת נשמע שהוא למרות
 מיושב־ראש השבוע אותו שמעתי
 טוביה ד״ר עישון, למניעת האגודה

 קורס להעביר שגמרתי ״אחרי לרר.
אליי ניגשה בחיפה, מעישון לגמילה

 יד״ם
טובות

 תפאורן ,34 בן טל, שמעון
 גיזעי, חתיך ירושלים, בתיאטרון

 אותו פגשתי בארץ. תשיעי תר
 לירד עצמי את הטרחתי כאשר
ישראל, פסטיבל לטובת שלים,

הוסוניוז
המחייכת

 עובדת היא שבו התל־אביבי בפאב
מחיי היא כי ״המחייכת״, לה קוראים

אומ טיפים,״ בשביל ״ולא הרבה, כת
 ואני לי, טוב כי .פשוט, הרוש, יפה רת

מתעס לא אני לא, כולם. את אוהבת
 לי. קרה לא עוד זה קליינטים, עם קת

 • יש אבל איתי, להתחיל מנסים המון
משום־מה.״ מרתיע, משהו בזה

 עם בלונדית־טיבעית ,22 בת היא
 אבל מארוקאי, מוצא פסים. תוספת

 היא בהירי־שיער. במישפחה כולם
 בים, פנויה שעה כל מבלה שזופה,

 חצות אחר 1 בסביבות חטובת״גוף.
 והאוכל, השתיה הגשת את עוזבת היא

 על רוקדת גוגו, נערת להיות והופכת
חתי מלצרית עוד עם הקטנה הבימה

הקליינ דיסקו, מוסיקת לצלילי כה,
 על עולה ולא היא, וגם נהנים טים

 עבור למשכורת תוספת לבקש דעתה
המיוחד. השירות
 משלימה הרצליה, תושבת יפה,
 ב־ שלה בחינות־הבגרות את עכשיו

 שיחקה הצבא עד אכסטרני. בית־ספר
 לא בינתיים הלאומית. בליגה כדור־יד

 מספיק לה יש לזה, לחזור לה בא
 כרגע. אין — קבוע חבר עיסוקים.

 היא תכונות אילו לפרט יכולה לא היא
 אתאהב,״ ״כאשר שלה: בגבר מחפשת

מח אני מה ״אדע בקיצור, אומרת היא
פשת.״

הדוש יטה
כולם את אוהבת
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החי
!היפרדו! 0־111פר

 סוג של סקר נערך תל־אביב ^
 בעיתונים המתפרסמות המודעות *■

 . כי שגילה, בלבד, לחרדים המיועדים
 * למוצרים מודעות השאר, בין הן, אלה

 למיזרנים נוכריות, לפיאות כשרים,
 נפרדות ולמיטות שעטנז חשש בלי

נשואים. לבני־זוג
★ ★ ★

החומרים עייפות
 ״ ביציאה רופא, נעצר באר־שבע ף*
 שלוש כשבתיקו מקומי, ממרכול ^

 צינצנות שלוש מטוגן, בצל שקיות
 . שו־ חבילת בירד״ פחיות שתי מיונז,
 צימוקים חבילת שקדים, חבילת קולר,
 שילם לא שתמורתם שמנת, וגביע

 שופט, לפני הובא הוא המרכול. בקופת
 נבע מעשהו כי טענתו, את שדחה

 * מיום עייפותו בעיקבות משיכחה
 ומאסר קנס עליו הטיל מפרך, עבורה

על״תנאי.
* * *

אוטו־תה
לח חברת־ספנות החליטה חיטה ^
הרא במישרדיה בהוצאות סור *■

 מאחר כי לעובדים, הודיעה שיים,
 הגיעו במישרד מחלקות־התה ששש
 תקן את מבטלת היא הפרישה, לגיל

 אחת בכל תחתן, ומציבה מחלקות־התה
̂  להרתחת סירים המישרד קומות משש
 הפקידים, בעתיד, יוכלו, מהם מים,

 בעצמם. שלהם התה את לחלוט
* * *

03 כלב
 שוטרים חוליית הגיעה עכו ^

 בסמים, בסחר חשודה של לביתה
 המישטרה, כלב את לראות נדהמה

 הביאה שאותו סמים, בהדחת המתמחה
 בנביחות־ להתמיד מתעקש עימה,

 החשודה, רגלי לבין שלו האיתור
 גרם 132 את ושלפה לבסוף שנשברה

 בגופה. הסתירה שאותם החשיש
★ ★ ★

ברגל לא אבל
ע ^ ב  ועדת״הביטחון מרכז גילה ג
 ששיעור למרות כי הבינקיבוצית, ₪1

 חילות־השדה קציני לקורס המתנדבים
 ירד מבני־הקיבוצים המתגייסים מבין
 בקורס־הטייסים הרי ,22ל־* 40מ־*

המסיי מן 50* זאת בכל היו האחרון,
בני־קיבוצים. מים

★ ★ ★

וב1ס לא כבר
 קשיש, תייר ביקש תל־אביב ך*
̂  למסוף להגיע בדיבור, שהתקשה *■
 עוברים על־ירי הובן אל־על, של

 כוון לאילת, להגיע רוצה שהוא ושבים
 המרכזית, בתחנה המתאים לאוטובוס

 נסיעה, שעות חמש אחר לגלות, נדהם
 לנמל הגיע לנמל־התעופה במקום כי

הדרום.
★ ★ ★

כשר קשר
 עת ילדים, גילו אלון־שבות ף
 אחד לגג בו, ששיחקו כדור ניתר ^

 אותו על חשוד חפץ ביישוב, הבתים
 את שזיהתה המישטרה, את הזעיקו גג,

 צותת בעזרתו כמכשיר־הקלטה, החפץ
 בטלפון, אשתו לשיחות הבית בעל

 *י עם מהרה, עד שהתברר כפי שנערכו,
המקומי. הרב אשת בלבד: אחד אדם

★ ★ ★

עגול הוא הכדור
 הצועדים מן אחד גילה רמת־גן ף*
 ה־ של החגיגי הפתיחה בטקס ₪1

 הפעם זאת כי מקנדה, רב ,12ה־ מכביה
 במכביה. משתתף שהוא השנייה

 ב־ שנים, 49 לפני השתתף לראשונה
בטנים. גרמניה כנציג השנייה, מכביה

1 2496 הזה העולם




