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מבוגר מרגיש

 מגילו, מבוגר מרגיש ,22 בן הוא
 רחב־אופקים, רבים, בתחומים מתעניין

 הכתפיים. על ראש עם יצירתי, רגיש,
 עצמו את מגדיר במחשבים, עוסק הוא

 שאני עליי ו״אומרים כ״נאה־פלוס"
 1.90ה־ בסביבות גבה־קומה, חתיך״.

 מדגיש. הוא לו, משנה לא גילך מטר.
 מבוגרת אשה מעדיף הוא למעשה,

 לו: החשובים הדברים בין .35 עד ממנו,
 וחוש־הומור. התחומים, בכל ליברליזם,

 המיספר את אצלי מקבל הוא
)1200/86.( ^ ^ ^

שדי הפרח
ב ״אולי כותב, הוא רותי,״ ״שלום

 אני ובכן, שלי? הפרח אל אגיע עזרתך
 ספורטיבי, נאה, בהחלט ,42 בן גרוש,

 והומור, אופטימיות הרבה עם משכיל,
 הרבה ומרגיש נראה חם, לב בעל רגשן,
 — חשוב זה ואם שנותיי, ממניין פחות

מסודר.
 אמיתית, יפה — חלומותיי ״נערת

מטופ ,35ל־ 28 בץ וקומפקטית, קטנה
 אוהבת במקצת, שובבה נפש ובעלת חת

 וה־ ערב־שירה ומעדיפה בארץ "לטייל
 או דיסקוטק על־פני צגת־תיאטרון

ח נער הוא אם גרושה.״ עדיף פאב.
 לת״ד אליו לכתוב יכולה את לומותייך,

.61163 תל־אביב ,16419
★ ★ ★

בי שעובר משהו זה קמטים
מ אותם מקבלים ההורים רושה.

★ ★ ★ ילדיהם•

מונטאן איב כמן
 ),1201/86(כותבת לך,״ מחכה ״אני

 איב של טיפוס שרמאנטי, אתה ״אם
 35 ביו ממנו, צעיר יותר קצת מונטאן,

 אני יש. לי כי חוש־הומור, עם ,50ל־
 חייכנית, טמפרמנטית, ,34 בת רווקה,

 רומאנטית, נאה, מטר, 1.62 גובה רזה,
 בכיר בתפקיד עובדת שירים, כותבת
 מעשנת, לא אני הפינאנסים. בשטח

 כן." אתה אם לי מפריע לא אבל
★ ★ ★

ישראלית ליידי
 תידלקנה הרבה שדי הרגשה לי יש

טיפוס מחפש ״אני הבא: המיכתב על

 להיות יכולה היא ישראלית. ליידי של
 או בחו״ל, ולמדה שגרה ישראלית

 או מערב־אירופה, ממדינות אחת ילידת
לארץ. שעלתה אנגלו־סקסית,

יציר איכותית, נוספות: ״תכונות
 לחיים, חיובית בסיסית גישה בעל תית,
 ,37ל־ 29 בין ורזה, גבוהה מאוד, נאה

 מילים כמה משמעותי. קשר המבקשת
הייתי מטר, 1.80 גובה ,41 בן עליי:

7777/0 
//7ז> סי ₪

ת מיוחד, משהו בה יש  נדמי
 בשהיתה שמה. בל, קודם פסקל.
 יוצאת- הרגישה אותו, שנאה ילדה,
 לשנות לעצמה והבטיחה דופן,
 שהגיעה עד אבל .18 בגיל אותו
התרגלה. זה, לגיל

 חכם מבט ירוקות, עיניים לה יש
 מטר .ג70ו״ ארוך חום שיער כזה,

 היא - אופנה זה שלה השטח גובה.
 ולחברות לעצמה ותופרת מעצבת
 בגד קנתה לא מעולם קרובות,

 רחוק להגיע שואפת היא מוכן.
 שהיא במו אבל, הזה, בשטח

 כלכלי גב צריך זה ״בשביל אומרת,
 הלא־ הכלכלי המצב רחב. מאוד
 רוצה הייתי לא אותי. מפחיד יציב

 שנה- כעבור וליפול עסק לפתוח
 ולא לרבים, שקורה כמו שנתיים,

 מוכשרים.' אינם שהם מפני
 מהודר, קלאסי, הוא שלה הסימון

ונקיים. פשוטים קווים
 היא להתפרנס, כדי בינתיים,

 יוקרתית בחנות נעליים מוכרת
 תצוגות־האופ- בהכנת ומשתתפת

 שנתיים לפני עד הפירמה. של נה
 ערב. מדי כמעט המון, לבלות נהגה
 משעממים סתם בילויים כיום

 היא טובים. לסרטים פרט אותה,
ביום. שלושה לראות יכולה

ה שהגיע מרגישה היא 27 בגיל

 לבן אב רבות, שנים לפני בעבר, נשוי
 חופשי, מיקצוע בעל העשרה. בגיל

 השעות את להחליף מנסה עצמאי,
 ביחד. של בכיפים בעבודתי הנוספות

 מכוער יותר הרבה מנוטרדאם הגיבן
 טיפש יותר הרבה ממול והשכן ממני,

רמת־גן. ,2516 בת״ד הוא ממני.״
★ ★ ★

 בלי מדור לתקתק יכולה לא
 אלן: וודי אהוב־נפשי, את להזכיר

 לרחם,״ לחזור מתמיד דחף בי ״יש
 שהוא.״ רחם .כל אומר, הוא

★ ★ ★
דייאנה הנסיכה
 לא מלונדון. קצר מיכתב קיבלתי

 שאני כמו סיפורים, מספיק לי מספר
 בכתב־יד כתוב לפחות אבל אוהבת,

 להבין מתיימרת ואינטליגנטי(אני יפה
 מאוד, נאה ״משכילה, קצת). בזה

 גבר להכיר מבקשת ,32 בת גרושה
 ת״ד רצינית. למטרה מבוסס, משכיל,

 בלונדון טלפון או ,61081 יפו ,8615
 הערב.״ בשעות ,01 586 6421 —

לנסיכה. כמו דייאנה, לה קוראים
רציני קליק להיות שיכול לי נדמה

 ישראלית. ליידי שמחפש זה לבין בינה
אולי  חתונה לי תצא סוף־סוף נו,'
הזה. מהמדור

★ ★ ★
דם להזיע
 גובה ,31 בן מדופלם, קשרים ״דופק

 ואינטליגנטי, נאה נחמד, מטר, 1.65
 באותה מישהי מחפש לא?) (איך רווק

 לשנות כדי דם להזיע שמוכנה קלחת,
 ת״ד בבעיה. משותף לטיפול המצב, את

רב." עבור תל־אביב, ,441
★ ★ ★

ממגרים מעדיפה
 וקולנוע, לתיאטרון סטודנטית ״אני
 ״אפשר כותבת. היא ,״25 בת רווקה,
 עיניים חתיכית, נאה, שאני להגיד

 אוהבת סולידית, רגישה, כחולות,
 ספורט, (כמובן), וקולנוע תיאטרון

 ילדים, מאוד אוהבת סוסים. על לרכב
לארבעה. שלושה בין לעצמי ומתכננת

 גבר עם רציני בקשר ״מעוניינת
 אוהב וכן, ישר חוש־הומור, בעל נאה,

 הדומים התעניינות תחומי ובעל ילדים
 30 בן עדיף יותר. או פחות לשלי

 מבוגרים מעדיפה אני כי ומעלה,
 רמת־גן ,5324 בת״ד מצפה היא ממני.״
טלפון. מיספר לצרף ומבקשת ,52152

★ ★ ★
תתרגשו תתאהבו,

 היומית התוכנית יש, ממה קטע
 פרט לה, מכורה שאני צה״ל, בגלי

 הקטעים בין הנוראה הדיסקו למוסיקת
 הנה: אז זה!) עם מספיק טל, ארז (די,

 מעוניינים עצמכם, את מחפשים ״אתם
מניעיכם, את להבין לשורשיכם, לרדת

 כאב־עיניים, לי שעשה נוראי, בכתב־יד
 לאור מהחיים ליהנות שאוהבת ״את

 משותף עתיד על שחושבת את הירח,
 למיכתב, תמונה וצרפי ודף עט קחי —

 בת״ד הוא יחדיו.״ רציני לעתיד ונצעד
.22334 נתניה ,2390

★ ★ ★
חוזר שידור

 שככר חבר׳ה, שלושה אליי פנו
 שידור ורוצים במדור, אצלי התארחו

תל ,264927 לטלפון העונה דני, חוזר.
 מביתו נעדר שהוא לי דיווח אביב, •

 מיכתבו, פירסום אחרי ימים כמה במשך
 מהטלפונים. חלק שפיספס חושש והוא

 גרוש חוזרת: הזדמנות עכשיו הנה אז
 ים, אוהב במיקצועו, אגרונום ,44 בן

 לאהבה נחמדה מחפש וטיולים, חיות
ולחופה.

 ',39 ילידת היא )1202/86( השניה
 מכמה חוץ כיף־כיפאק, עלא נראית

 הרבה כבר גרושה מיותרים, קילוגרמים
 אינטליגנטית, היא לשניים. ואם שנים

 טיולים, אוהבת מצויינת, בשלנית
 באמת, חכם מחפשת והצגות. סרטים
חוש־הומור. ובעל בסדר נראה בנאדם,

 ,41 בן הוא )1203/86( השלישי
 חצופה, להכיר הרוצה נאה, גבוה, גרוש,

 או יפה, עצמי, ביטחון הרבה עם
 ליפה. עצמה את שחושבת מכוערת

 של הקטנות השעות את שאוהבת אחת
וב בפסיכולוגיה מתעניינת הלילה,

 לא זה רזות כי מלאת־גוף, אסטרולוגיה,
שלו. הטעם

★ ★ ★

 גבר, כמו מתנהגת אשה כאשר
 גבר כמו מתנהגת אינה היא למה

נחמדז

ל60ה־ יום־הולדתו 4 נחוג .  דויד ש
השבו הכלי□ (היכל סופר שחר,

 תורגמו שספריו ירושלים, יליד רים)
 גרמנית, צרפתית, אנגלית, לערבית,
 יום ושסיפרו ודנית, נורווגית ספרדית,
 בפרס שנים חמש לפני זכה הרוזנת

 (הפרס היוקרתי הצרפתי מדיסיס
 העולם מסיפרות ביותר הטוב לרומאן

לצרפתית). הפרס מתן בשנת שתורגם |
• • •

לוח־השנה שרך
 של 75ה־ יום־הולדתו 4 נחוג

 הביבליו־ המכון מייסדי קרסל, גצל
 עשרות של ומחברם גנזים גראפי
 היסטוריה העיקרי שנושאם ספרים,

ה העיתונות (מתולדות ישראלית
רמת־ תולדות עד בארץ־ישראל עברית

 בארץ דרכו את שהחל קרסל. השרון). ;
 פתח־תיקווה, בפרדסי מצטיין כפועל

 לוח־השנה את שערך האיש גם הוא
(בשנת צה״ל לחיילי שחולק הראשון ;

19491(■ • • • 
בעכו לים1בית־הח מגהר
 ,86 בגיל בתל־אביב, 4 נפטר
 איש־ (לפסיכיאטריה) הפרופסור

 בבודפשט שנולד קולצ׳ר, טוואן
 אחרי המאה. בראשית ההונגרית

 בית־החולים את הקים ארצה עלותו
 המיבנה כותלי בין בעכו, הפסיכיאטרי

 המנדאטורי הכלא את בעבר ששימש
 המחלקה את יסד ואחר־כך המפורסם,

הממשל בבית״החולים הפסיכיאטרית
 מותו לפני יומיים בתל־השומר. תי

 של בכינוס כמינהגו, עירני השתתף,
 לראות הספיק לא למיקצוע. חבריו
 שלו, האוטוביוגראפיה את בדפוס

 בימי אחרונים. בשלבי־הפקה הנמצאת
 שני והוליד נשים שלוש נשא חייו

 פרשן השני בארץ, דייג האחד בנים:
 שימש ובעבר בודפשט, ברדיו מדיני

 הרפובליקה מטעם בארם כשגריר
ההונגרית. העממית הדמוקרטית

ה העולם 2546 הז

אם!? שלומי
ויפה אמיתית חכמה,

 ויפה, אמיתית חכמה, באסה:
הזה. כסדר

תורת־וזלחימה
 של 60ה־ יום־הולדתו 4 נחוג

 וכללית) צבאית (להיסטוריה הד״ר
 (מיל׳) אלוף־מישנה פעיל, מאיר

 יליד פעיל, (של״י). לשעבר וח״כ
 מראשוני היה לארבעה, ואב ירושלים
 תפקידים מסלול בצה״ל ועבר הפלמ״ח
 בית- מפקד חטיבה, (מפקד בכירים

 תורת- מחלקת ראש לקצינים, הספר
לפולי שפנה לפני במטכ״ל) הלחימה

 ההיסטוריה, האמיתית, ולאהבתו טיקה
 יוצאי־ נושאים השאר, בין חקר, שבה
 בהאיטי העבדים מרד כמו דופן

.19ה־ המאה בראשית ז
• • •

פרס חתן
הצרפתי התרגז□

אלמוג מרצה
קלה הפסקה ע□

 נושא להיסטוריה), הישראלית החברה
 — הרשות מן פרישתו אחר שב אליו

באוניבר יהודית להיסטוריה כמרצה
בירושלים. העברית סיטה

• • •
מחלקת ראש

 יותר רוצה לא נותנת. שאני ממה באנשים, אמון ״נתתי להתחתן. זמן
 חייב רוצה שאני הגבר קש. לאכול היא הנשמה,״ את נתתי עזרתי,

 כאל אליי להתנהג ג׳נטלמן, להיות שהיו רבים ניסיתי ״כיום, מספרת.
 נקי, המילה, מובן במלוא אשה טעם שום רואה לא אני סביבי.

 רוצה הוא מה היודע אחד אסתטי, שלא אנשים עם בקשר להמשיך
ומהחיים." מעצמו חצי אפילו ולתת להביו מסוגלים

פסקל דגנית
ואסתטי נקי גינטלמן,

 לקורס הירשמו מהלכיכם? את לשחזר
 מישל פקד בהדרכת יוצרת, מודעות

 בווידיאו תשחזרו הקורס במהלך חדד.
 לעימות תיפגשו בחייכם, קשים רגעים

 תתאהבו, אתכם, שמפחידים אגשים עם
מ תעשו תיחשפו, תבכו, תתרגשו,

 והכל — ואידיוטים סמרטוטים עצמכם
 חדד. פקד של המנוסה השגחתו תחת
 המביכים ברגעים תיצפו הקורס בתום
 הקורס חברי כל בחברת שלכם, ביותר
 רק יש מזדמנים. זרים אגשים וסתם
חדד.״ מישל פקד — אחד

★ ★ ★
הירח לאור
 שיש יופי, מחפשת שלא היפה, ״את

כותב הוא אופי,״ וגם חוש־הומור לך

חו־יםחמ
החברה מזכיר

להיסטוריה
 של 60ה־ הולדתו יום 4 נחוג
השי רשות מנכ״ל אלמוג, שמואל

 הטלוויזיה של הראשונים בימיה דור
 אלמוג, ).1974 — 1969( הישראלית |
 הבכירה למישרתו הגיע ברלין, יליד 1

 בקול תפקידים שורת מילוי אחר
 באו״ם, הרדיו כתב עד מקריין ישראל,

(מזכיר קצרה אקדמית הפסקה עם

וזוו8 ₪
 פאבים של זמר הוא אסף שלומי

 באחרונה שפתח ומועדונים,
 במה לי ״יש כי מישרד״אמרגנות;

 הפקה, בנושא בראש, רעיונות
 עלה הוא להזיז." רוצה אני אותם
 למד ,15 בגיל ממארוקו לארץ

 ואחר״כך בצבא שירת בתיכון,
 ירדו שבינתיים להוריו הצטרף
בעסקים. והצליחו לקנדה
 איתם היה הוא שנתיים לפני עד

 ושר המישפחתי בעסק עבד -
 קהילות של ובאירועים במועדונים

 בעל רומאנטי, הוא יהודיות.
 המוזה, עליו וכשנחה עשיר, דימיון

מנגינות. ומלחין שירים כותב הוא
 ספונטני, גובה, 1.80 נאה, בחור

 פלוס- שנתיים בעוד אימפולסיבי.
השלי לעשור ייכנס באשר מינוס-

 נשוי. עצמו את רואה הוא שי,
 אבל לו, אין עדיין רצינית מועמדת

אותו מדליק מה בדיוק יודע הוא
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