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 יש .34 בן רווק ברגר, לאורי
 בחייו: עיקריים עיסוקים שני

 משלושת אחד (הוא שירה
 במופע ראובני דורית של מלוויה

וציור(רישו ירוקים) שדות שלה,
 הקו- בתערוכת וקולאז׳ים). מים

 ממש כחודש, לפני שלו, לאז׳ים
 שם היתה לא העיניים. לי יצאו

 תולה, הייתי שלא אחת יצירה
בבית. אצלי רבה, בשימחה

ולהד לגזור היא שלו השיטה
 יפים אנשים של צילומים ביק

 מוגרו מרילין שילדס, (ברוק
 על אצלו) חוגגות הייוודט וריטה

 גוזר הוא לפעמים ציבעוגי. רקע
 כמו יומיומיים, חפצים סתם
 לרקע אותם מצרף למשל, מזלג,

 כחול הרבה אוהב הוא - מסויים
 מרהיב. קולאז' ויוצר - וטורקיז

 דימיון, הרבה נראה, כך לו, יש
וסבלנות. טעם־טוב

מתול בת-ים, יליד הוא אורי
 עגולות מישקפיים חובש תל,

 הצבאי השרות את לנון. ון ג נוסח
 אחר- חיל-הים, בלהקת העביר

בגר־ במועדונים שנתיים שר כך

ברגר אורי
ולהדביק לגזור

 ושנתיים בלונדון שנה מניה,
 גם הספיק לבין בין בניו-יורק.

 לו בוער לא דייל־אוויד. להיות
ש מאמין אומר. הוא להתחתן,

 המתאים. ברגע בא בחיים הכל
 (או עשוי זה משער, הוא אצלו,
 הפרוייקט) בהצלחת תלוי עלול,

ארבעים. גיל בסביבות לקרות

 לא צימחוני, רזה, נאה, מטר, 1.78
 חושב אלוני. שולמית של בצד מעשן,

 עליה, שאמרתי מה בכל מספיק. שזה
 ואשר מעריך שאני דברים ביטאתי
לי." חשובים

★ ★ ★
ואנרגטית קטנה
 לילד אם ,36 בת גרושה ״אני
 היא וכחול־עיניים,״ בלונדי מקסים,
 גובה, מטר 1.57 — ״קטנה כותבת.

 לחינוך מורה אנרגטית, שחרחורת,
 את ליישר לאנשים ועוזרת מיוחד

 — המס שילטונות עם ההדורים
 וסוגרת החשבונות את להם מארגנת
 בשיתוק- חליתי צעיר בגיל בעיות.
למרות מאוד, פעילה אני אבל ילדים,

 שיכול גבר ומחפשת המיגבלות,
 בעלי שלי. האנרגיה עם להתמודד
 לטעון נהג אמריקאי, כימאי לשעבר,

 במיטה הנכה הוא — שנינו שמבין
לה... ומחוצה
 רוקמת מעולה, בשלנית ״אני
 ואת דירות, בשלוש גרתי וסורגת.

 לי יש בעצמי. וצבעתי סיירתי שלושתן
 לא גילך ולעצלנים. לטפשים אלרגיה
 אתה אס ,60 בן גם להיות יכול חשוב,

 הזמן כל שיושב אחד לא רק מתפקד.
 רחב־ שתהיה לי חשוב הטלוויזיה. ליד

 הרישמית השכלתו תרבותי. אופקים,
 היידע. רק חשוב אותי, מעניינת לא

 אם ואבוי אוי אבל לי, חשוב לא כסף
 חשוב, לא המוצא גם קמצן. אתה

היא נאורה." השקפת־עולם — העיקר

 בבת־הזוג ביותר לו החשובות נות
ויושר. כנות הן ובכלל
 ,35 עד 25 בגיל אותך רוצה הוא

 יפה, נשית, מלאה, אפשר חטובת־גוף,
 אקזוטי, יופי בעלת שחרחורת, רצוי

 מושכת. אשה שהיא החושבת מישהי
 עצמאית, מעניינת, אותך יאהב הוא

 בעלת מוסיקה, אוהבת אינטליגנטית,
תל־אביב. ,16431 ת״ד לאמנויות. נטיה

★ ★ ★

ומשוגע חסון
 עוסק ,26 בן רווק הוא )1170/86(

 יפה, לא מטר, 1.79 גובה בתיקשורת,
 מעריך ״אני חסון. אבל רזה, לדעתו,

 כותב. הוא ואינטליגנציה;" יופי מאוד
 התכונות ששתי כזאת, אחת ״מחפש

 20 בת שתהיה אצלה, מתקשרות האלה
 שאני, איך אותי ושתאהב ,25 עד

משוגע.״
★ ★ ★

 משחקים שבל מישחק היא אחבר,
לנצח. יכולים לשגיהס שגייס,

★ ★ ★

מהרבנות רמיסמן־ פרט
 אינטליגנטית בחורה מחפש ״אני

 הקשורים בדברים מתעניינת אשר
 ).1171/86( כותב באמנות,״ ברוח,
 בשנותיה אלא ,18 בת תהיה ״שלא
 נאה ,30ה־ סוף עד 20ה־ סוף — היפות
 גבוהה רגישות לי יש כי מאוד,

 השאו־ את אוהב לא אני לאסתטיקה.
 למסיבה. ממסיבה הרצות אלה את אוף.

מוסיקה לשמוע בכיף, לשבת מעדיף

ה, פ םי \
אופה 0*

 בלונדית חיפאית רוזן, ליאורה
 כ״מז- עיסוקה את מגדירה יפה,

ו בסוכנות״ביטוח בכירה כירה
לדב העבודה, ביטוחים". מוכרת

 כל פוגשים מאוד. מעניינת ריה,
 היום של ״במצב טיפוסים. מיני
 את לבטח אנשים לשכנע קשה

 אני ״אבל אומרת, היא עצמם,"
 לא לא, המיקרים. ברוב מצליחה

 אני בביטוחים יפה. שאני בגלל
 זה. על מנגנת לא ביופי, נעזרת לא

 נאה כשאש(; לאדם שנעים ברור
 אבל ביטוח, לו מוכרת ומטופחת

 ולשכנע. לדבר לדעת גם צריך
 אבל הופעתי, על לי מחמיאים

 לא אני לא, זה. על בונה לא אני
 למכור לי קל שיותר מרגישה

לאשה." מאשר לגבר ביטוח
,28 בת צברית, היא ליאורה

 עיניים גובה, מטר 1.63 חטוב, גוף
 אם והיא נישאה, 18 בגיל ירוקות.

 שנים ארבע לפני שמונה. לבת
 הרגשנו הסתדרנו, ״לא התגרשה.

והח שנינו של הזמן על שחבל
 ״בגיל מספרת. היא לחתוך," לטנו
 מה בדיוק יודעים לא מדי צעיר

מגו לא עדיין הדיעות רוצים,
בשות."
 ומיש- בית אוהבת שהיא כיוון

 סיני לאוכל לבשל(מומחית פחה,
 לאפות מיוחדים), ולממולאים

לפתוח לה בא בהחלט ולסרוג,

 טורחת היא טעות, לא (זו 23 בת״ד
 דו־ תיבות־רואר להשיג אפשר לציין,

 תל־אביב המרכזי) בדואר מיספריות
טל. עבור ,61000

★ ★ ★
 אומרת כוכבתיהקולנוע, הון. נולדי

 לאהוב. יכול אינו שמשקר שגבר
★ * *

נסיכה מחפש
 אומרים),״ (ככה ויפה גבוה ״אני
 1.83 גובה ,26 ״בן ).1172/86(מתחיל

 די האמת, למען ורכב. דירה עם מטר,
 נסיכה מחפש זה. לא זה אבל לי, הולך
 להיות צריכה היא למלכה. להפכה כדי
 כמה לי חשוב לא ועדינה. גבוהה יפה,

 גם להיות יכולה היא למדה. היא שנים
משות חיים מציע אני מעיירת־פיתוח.

 של מקום־מגוריו בשפע.״ ופינוק פים
 רמלה. הוא... חשוב, זה אם הנסיך,

★ ★ ★
דרבנות ץ1רר

 פיר־ ,אקדמאי ,31 בן רווק ״אני
 לרוץ מבקש מטר, 1.75 גובה סומאי,

 הוא ומאושר,״ חם בית ולהקים לרבנות
חמודה בחורה ״הציפיות: כותב.

 החשובה התכונה רווקה. רצוי ומקורית,
 ,2248 בת״ד הוא הכנות.״ היא ביותר לי

.60986 נווה־מונסון
★ ★ ★

מטמטמת חדגוניזת
 ),1173/86( כותב אסיר,״ ״אני
 אותו עצמו, בפני סיפור כבר זה ״מדוע,

 הפעם זאת שכן, מה כאן. אספר לא
 כשלעצמה וזו בכלא, שאני הראשונה

 לא אני כי אופן), בכל קשה(לי די חוויה
 מכך. המשתמע כל עם עבריין, טיפוס
 הטיפוסים עם מסתדר לא אני להפך,

 את סופר ממש אני בכלא. המצויים
 חדגוניות במין החולפים הימים,

 על לשמור משתדל ומאוד מטמטמת,
הזה. המצב בכל שפיות־מה

 מטר, 1.87 גובה +, נחמד ,30 בן ״אני
 מוסיקה, אוהב חלק, שחור שיער

 בהרבה מתעניין ספרים. לקרוא ספורט,
דבר ללמוד שמח ותמיד נושאים,

 החמישי ביום ברסועדון נשמע
 צעירה, מלצרית מפי האחרון,

 רוקדים שלי הטיפים .כל מאוכזבת:
בליקוויד." עכשיו

רוזן ליאורה
ולמכור לשכנע

 ה־ לפני שנה לפחות יחד יות לא כדי הפעם, בחייה. ב'" ב״פרק
י שבטוח. מה חתונה. לח- מתכננת היא שנית, לטעות

מלאה אפשר
 מודיע פלירט, מחפש לא הוא

 קשר בעניין הוא ,33ה־ בן האדריכל
 מטר, 1.75 גובה נאה, בלי, גרוש רציני.

 התיאור זה— תרבותי מבוסס, אתלטי,
 ארוכה תקופה במשך ממנו. שקיבלתי

התכו־ בארצות־הברית. ועבד למד הוא

 אשה, שהיא מישהי בחברת וליהנות,
חושנית. נשית,

 משלה, אמצעים לה יהיו אם ״אשמח
מש קריירה בעלת עצמאית, שתהיה

 את הממצות אלה את אוהב אני לה.
 תוך מישהו, על נופלות ולא עצמן,

 חושב, אני רציניים, יחסים חוסר־מעש.
 הוא היא, נידבכים: שלושה על בנויים

 לה יש אם לי מפריע לא ושניהם.
 זמן הרבה כבר חי לילד, עב אני ילדים.
 למיסמך פרט דבר, לכל פנוי בנפרד,

 צעיר נראה אבל ,44 בן מהרבנות,
גובה אקדמאי, הארץ, יליד בהרבה,

ה א ככ  הי
הם בוחרת או

אנר ופצצת זמרת מידלר, בט
 דרכים כמה לה שיש מספרת גיה,

 ללהקת״ מוכשרים נגנים לבחור
 היא אחת דרך שלה. הליווי
שאלון־קבלה, לגלות: מוכנה
למלא. מועמד כל מתבקש אותו

שם:
גובה:

מישקל:
עיניים: צבע

עליך: החביבה הזמרת
 האחרונה בפעם ישבת מתי

בבית־הסוהרן
 תקופת ומשך העבירה סוג

המאסר:
 באופן אי־פעם התקפת האם

 באותו עבדת שאיתו אמן פיסי
לא. כן. זמןז

 על קרה: זה האם כן, אם
 אצלה מאחרי״הקלעים, הבימה,
בבית.

בסמים! משתמש אתה האם
בטוח. לא לא. כן.

לאספ לדאוג יכול אתה האם
לפ לא. כן. שלך! האישית קה

עמים.

לאספ לדאוג יכול אתה האם
לפעמים. לא. כן. שלי! קה

העיק אנשי״הקשר את ציין
 אוסטרליה, באירופה, שלך ריים

ארצות-הברית.
החשק את מעריך אתה האם

לנור מעל כנורמאלי, שלך המיני
נזירי. מאלי,

 האם חוסר־סקס של במצב
עוזב. גרוע, מנגן היטב, מנגן אתה:

השא את לקרוא יכולת האם
 לא. כן. בכוחות-עצמך! הזה לון

איכשהו.
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