
לרות׳
מעגיץ יופי

 1.65 גובה ,22 בת היא )1130/85(
 (ההגדרה מעניין יופי בעלת מטר,

 עשתה בעבר — לטייל אוהבת שלה),
 האמא). במכונית(של כיום ברגל, זאת

 אוהבת היא והזדמנות, זמן כשיש
 לא אומרת, היא בקיצור, לרקוד.
 של היבשה במיסגרת הזמן כל שרויה

רצינות.
 טוב, ראש זה אצלך לה חשוב הכי
 עלא־כיפאק, — יפה אתה אם פתוח.

 מספיק הכרחי. תנאי לא זה אבל
 הכנות וחכם. נחמד נאה, שתהיה
 שימחת־ לך יש אם מאוד. לה חשובה

 בשבילה. בדיוק זה יופי, — חיים
 לא חולפים וקשרים פלירטים
כרגע. אותה מעניינים

אהבה מחפש
 ״אני כותב, הוא בעיה,״ לי ״יש
 לי אין אהבה. סתם ולא אהבה, מחפש
 היפה. המין בנות עם ביחסים בעיה

 בכל לרוב, מחזרות לי יש להפך,
 יפת- אשה עם קשר מחפש הגילאים.

 אוהבת עצמאית, סימפטית, נפש,
 להיות יכולה את ולפנק. להתפנק

 רק ,45 בת בוגרת או 20 בת צעירה
 חכמה, מושכת, נאה, מעניינת, שתהיי

חסרת־אונים. ולא נאיבית לא
 שחרחר, ,26 בן מאוד, נאה ״אני

 חטוב, גוף ,1.78 גובה מתולתל,
 ויחסי- שיווק הפירסום, בשטח מתעסק
עם האדמה ריח טבע, אוהב ציבור,

 של בלילה עננים הראשון, הגשם
 הלילה בשעות יפה מוסיקה חורף,

 מבין. יצירתי, רגיש, טיפוס המאוחרות.
 ידיי את שוטף לניקיון, אלרגי אני

 הרגל.״ מין ביום. פעם עשרים בממוצע
 בת״ד לו מצפה והוא גילי, לו קוראים

באר־שבע. ,5693
★ ★ ★

ש ס ד הנדכנסיים את ר
 לה שיש כמו ומסודר יפה כתב־יד

 שהשילוב ״כנראה מזמן. ראיתי לא
 יום־הולדתי עם יחד הקיץ סוף של יי

 להביא הצליח השבוע, חגגתי ש(לא)
 אל שבחוץ האפרוריות מתחושת שמץ
 כותבת. היא פנימה," חדרי־ליבי תור

 לה לתת מתכוונת שאינני ״כיוון
 קבע, של התנחלות שם להתנחל
 אחר ולבקש יוזמה לנקוט החלטתי
 למיקרים ביותר הבדוק המירשם

 מופלאה מירקחת אותה — כאלה
 שונה שהרכבה משכרת) אך (מתוקה

 וסוד הטעם, על־פי המינון מקום, בכל
הביחד. הוא חיוניותה

 אשה הם: תורמת שאני ״המרכיבים
 בת וחושנית, חמה ייחודית, אמיתית,

 בהופעה מרשימה מטר, 1.70 גובה ,36
 אופנתיים), שטאנצים על־פי (שאיננה

 לא (באופי, וליברלית מאוד פתוחה
 אין־קץ עד מעניקה בסיסמאות),

 קצת גם לקבל שינוי, לשם (ורוצה,
 על־פני המתפרשת אקדמאית, בחזרה).
 התעניינות, תחומי של רחב מיגוון
 ממוסדת, ובני־אדם. נסיעות על ומתה

 עוד ולעיתים רצינית, שובבה, גם אך
 אך חזקה מפנטזת, וגם מעשית ילדה,
 ועצמאית יוזמה בעלת ורגישה, רכה
 את ללבוש לך לתת נהנית גם אך

 למרות ולתמוך. לסמוך המיכנסיים,
לך שיש מה בלי הרי המגוון המיבחר

 אם וחסר־טעם. תפל זה כל להוסיף,
 אני לזו, זה לתת מה לנו שיש חש אתה

 .״61087 תל־אביב .8742 בת״ד
★ ★ ★

 במיס־ אפריקה:מדרום־ חדשות
 מחוקי חלק לבטל המגמה גרת

 ראש־הממ- הודיע ,האפרטהייד
 המעורבת בריבת־השחיה על שלה

 את יקבלו הלבנים הראשונה.
 את והשחורים העליןן החלק
התחתון-. החלק

★ ★ ★

דברים לעשות
 1.60 גובה ירוקת־עיניים, נאה, היא

 ,34 בת גרושה אקדמאית, רזה, מטר,
 אוהבת שבע, בגיל חמודה לבת אם

ו בתערוכות לבקר לקרוא, ללמוד,
למוסיקה. להאזין

רגיש, אתה אם שלה, האיש אתה
 שמודע בנאדם רחב־אופקים, חם,

 מישהו לו, שקורה למה לעצמו,
 דברים ולעשות איתו לדבר שאפשר

 זה כי ילדים, לך שיהיו רצוי ביחד.
 שתבין לה וחשוב מעולמה, חשוב חלק

 לא זה מדברת. היא מה על ותדע אותה
 ילדים, שתאהב לה חשוב אבל עקרוני,

 יכול אתה עוד. רוצה מאוד היא כי
 40 בן או טוב, ראש עם 30 בן להיות
 — משנה כן משנה. לא הגיל — פלוס

 בלי ויפה־נפש כמוה, שמאלני, שתהיה
 הוא אצלי מיספרה מדכאות.

)1131/85.(
★ ★ ★

הצרות כר למרות
 חליתי צעיר בגיל נכה, ,20 בת ״אני

 ״אני כותבת, היא בשיתוק־ילדים,״
 בעזרת הליכון, או קביים ללא הולכת
 מתפקדת אחת יד לרגל. צמוד מכשיר

 1.60 כמעט גובהי פחות. השניה טוב,
 חברמנית, שמנה, ולא רזה לא מטר,

 למרות הרבה, לצחוק אוהבת חייכנית,
 ה־ את לקבל למדתי הצרות. כל

 אני איתן. להשלים שלי, מיגבלות
 למסיבות, יוצאת רומנטי, פתוח, טיפוס
 ולראות למוסיקה להאזין אוהבת
סרטים.

ל/7די7
בימה

ב המצחיקן היה תמיד הוא
 חיקה הוא בבית־הספר חבורה.

 ה- את - ובצבא המורים, את
 פתח־ בן־ישעיהו, מוטי מפקדים.
 בצבא, צנחן היה ,23 בן תיקוואי

 על שמע השרות באמצע אבל
 והחליט צה״ל, תיאטרון של קיומו
 הוא יותר. הרבה אותו מעניין שזה

 שרק מי לכל המוח את בילבל
 ועבר לבחינות נשלח היה, אבשר
בהצלחה. אותן
 עיניים גובה, מטר 1.80 לו יש

והמון ספורטיבי גוף ירוקות,
בלישעידד מוטי

מחלה! זאת

 בשלב כשחקן. להצליח שאיפות
 והתקבל נרשם הוא הראשון

 נתיב. ניסן של למישחק לסטודיו
לעוב ומודע הזמן כל שומע מוטי

 במיקצוע להתפרנס שקשה דה
 הוא חיידק, מחלה, זאת אבל הזה,

 עצמו את רואה לא והוא אומר,
 אמו אחר. עיסוק בשום מסתדר
 אבל בכיוון, ללכת אותו עודדה

 בסולל־בונה, מנהל״עבודה אביו,
 מכניס .אתה אותו. להפחיד ניסה

 ממנו,' תצא שלא לבור עצמך את
אמר.

לבע נוטה בנשים שלו הטעם
 בלונדיות, לא הכהה, היופי לות

 יציל- רעש בלי עדינות, בבקשה,
 הוא חייו של זה בשלב צולים.
 קשר נחמדים. פלירטים מעדיף

 שלו. בראש בדיוק לא זה רציני
 השייך, מושג לגביו זה וחתונה

אחרת. לגלקסיה בינתיים,

 25 בגיל נחמד בחור להכיר ״רוצה
 רצוי חשוב), הכי כן(זה רציני, ,30 עד

 כדי לשלי, הדומה מיגבלה בעל נכה,
 ריגשי־ ירגיש לא מאיתנו אחד שאף

 האחד ולעזור להבין ונוכל נחיתות,
 הדרוס, מאיזור שתהיה רצוי לשני.

 תל־ אתה אם לי מפריע לא אבל
באר־שבע. ,1262 בת״ד היא אביבי.״

★ ★ ★
במשך ידעה לא אחת אשה

 1 תל־ ,26222 ת״ד וטיולים. סרטים .
אביב.
 מצפון קיבוצניק הוא )1132/85( •
 גרוש מטר, 1.81 גובה .29 בן הארץ,
אינ נחמד, רגיש, שנתיים, בן בן פלוס

 את ובכלל ילדים מאוד אוהב טליגנטי,
 אותך, להכיר רוצה בקיבוץ, החיים

 ונבונה, אינטליגנטית יפה, פשוטה,
חשוב. לא הגיל
 ליצור מעוניין 26 בן סטודנט •
ואינ־ יפה בת־טובים עם רציני קשר

י ד ם ב י פ ו ש ח מ

גמליאל יסמין
הקיל.׳ זהו

 מראה ובעלות שקשות עדינות, חמודות, אותן שאוהב מי
 בת חיפאית גמליאל, ביסמין ראשון ממבט להתאהב עשוי שברירי,

 שרות אחרי מהצבא, השתחררה היא חודשים כמה לפני .21
 וזבתו/להיות המיוחד, בקולה שם בלטה היא צפון. פיקוד בלהקת
 בארץ והתהלך קום - ברדיו הרבה המתנגנים שירים, בשני סולנית

 בשתי יותר הידוע פלאייך. כל תמו ולא אליאס) יהודה עם (יחד
הקטנטונת. ארצנו השיר, של הראשונות המילים
 שקולה זאת. ציינו ברדיו הקריינים וגם פעמים, הרבה לה אמרו

 מחמאה, בהחלט שזו אומרת יסמין רביץ. יהודית של זה את מזכיר
 מישהי כמו לא עצמה, כמו להישמע מעדיפה היתה היא אבל

 חלילן ואביה ארצות-הברית, ילידת פסנתרנית, אמה אחרת.
 שומר- הוא מארוקאי-עיראקי. ממוצא צבר למוסיקה, ומורה

 בתו. את חינך הוא ומוסריות, צניעות של זו, וברוח שמרני, מסורת,
 לא צנועה, בחורה היא יסמין - הצליח בהחלט זה שלו במיקרה
 פעם אף היה לא איפור במיוחד. נועז לבוש או מחשופים אוהבת

 הופעות, כדי תוך התורה את לומדת היא אבל שלה, החזק הצד
 הפסטיבל להקת מבנות ועכשיו ללהקה, מחברותיה קודם

 לסיבוב- הלהקה חברי עם המריאה היא שבועיים לפני החסידי.
 זמרת תהיה היא כאשר בארצות־הברית. חודשיים בן הופעות

לראשונה. עליה קראתם איפה תזכרו מפורסמת,

 ; אחד שיום שיבור.עד שבעלה •שנים
פיכח. הביתה חזר !הוא

★ ★ ★

נדברקיס
 יפה, אקדמאית, ,26 בת רווקה •
 ירוקת־ בהירת־שיער, מטר, 1.70 גובה

 תשמח נעימה, חברותית, עיניים,
 וגבה־ נאה גבר עם רציני קשר ליצור
 משכיל, השלושים, בסביבות קומה,

ספרים, מוסיקה, כמוה האוהב וכן, ישר

סביון. ,83 ת״ד טליגנטית,
 ,29 בן רווק הוא )1133/85( •

 להנדסת־חשמל, סטודנט ירושלמי,
 של ותק רוסיה, יליד מטר, 1.73 גובה

 רציני, בקשר מעוניין בארץ, שנה 15
מתאימה. בחורה עם נישואין, למטרת

★ ★ ★
הזד על נשאל באשר דטנר. נתן

 אני ,,ואם תפקידו: עם השחקן הות
 לא הומה באמת אני הומו, משחק
גן־העצמאות:״ ולא יער ולא דובים

בנית רהוגיש - לרחוב לצאת
מזה! יותר צוין ואופנתיים. אורטופדים קלים, מגון, של נוחות קבקבי

ה שיווק.שדהו עד שעומדות ן-תשים1מג ד מ .03-374961 ת״א. ,42 ל
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