
״לרות

חמים זיכרונות
החורף,״ של הנלהבים מחסידיו ״אני

 קר אפילו מעדיף ״הייתי כותב. הוא
 זה אבל יותר. וממושך יותר רטוב יותר,

 כמה חייתי ישראלי. חורף — שיש מה :
ה והזיכרונות אירופית, בארץ שנים

 על מדבר אני מאוד. חמים חורפיים ,
 ארוכים הערבים עכשיו כי חורף, 1
 לחשוב זמן יותר יש יותר. עוד והלילות !
 אחד, על עדיפים ששניים ולהרגיש ,׳

 באמת חסרה. שהיא אחת, — כלומר
חסרה. י:

 ,1.80 נאה, הופעה ,42 בן אני
 עצמי את מגדיר חופשי, מיקצוע

 מחפש .18 לבן ואב גרוש כאיכותי, ה
 בהחלט איכותית, — לחיים פרטנרית .:
 סוף עד 20ה־ סוף בין גבוהה, רצוי נאה, ן

 להשתמש רותי, לי, תרשי ואס ,30ה־
סופיסטיקייטד. הנה: אז לועזית, במילה :

,2516 היא שלי הפרטית תיבת־הדואר
רמת־גן.״ §

★ ★ ★

הנישו במוסד ביותר הטוב הדבר ״
 צעירים אנשים שבגללו זה, הוא אין

 מוק־ בשעה לישון סוף־סוף הולכים £
דמת. ן

★ ★ ★

זוגי טיול
 שבאה האהבה על ששמעתי ״מאז

 אוכלת הקינאה נתן, אייבי של לחייו ;;
 משהו מחפש ״אני כותב. הוא אותי,״ ;?
 אני חיי. חלום ממש יפה. ליידי — כזה 1
 ילדיי שני שנים, חמש מזה גרוש ,50 בן |
הוצאה — עיסוקי בחו״ל, הבוגרים |
 יפה בבית חי מיקצועי. ירחון של לאור !
 לא הקירות. בין לבד אני אבל ומטופח, /
 שאומרים כמו אבל מיסכן, לא בולד, ;;

 הנאה, הבית הנאים, הכלים לי יש —
 אני אגב, המתאימה. האשה רק וחסרה
חוד כמה בן טיול הבא בחודש מתכנן

 תיכננתי הרחוק. ולמיזרח להוואי שים
 זאת להפוך מוכן אני אבל לבד. לנסוע
 חוסך אפילו הוא זוגי." ובילוי לטיול

 למצוא אפשר הכתיבה. טירחת את לך
בש תל־אביב, ,417761 בטלפון אותו
הערב. עות

★ ★ ★

גופגי חינוך
 חיננית ,32 בת היא )1240/86(

 טיפוס גופני, לחינוך מורה ונחמדה,
 פלוס שנתיים מזה אלמנה ספורטיבי,

 אותה מעניין ושלוש. חמש בגיל שניים
 אבהי, חם, מבין, גבר עם רציני קשר
 ,45 גיל עד חזק, עצמי, ביטחון בעל
אלמן־פלוס. רצוי

★ ★ ★

בעננים מרחפת

 מצפה הוא .11וד בן שלו, החמוד לילד
תל־אביב. , 12064 בת״ד

★ ★ ★

מעניין שרם
 מה על אין מעניינים, חיים לי ״יש

חסר,״ זאת בכל משהו אבל להתלונן,

 לפני שהגיע ברמן, בני הזמר
 לי אמר בארץ, לביקור שבועיים

 לא אני בעיניי: שמצא־חן מישפט
 קסת־דיו בשום שלי העט את טובל
 לכתוב הולך שאני יודע שאני לפני

סיפור.
★ ★ ★

אב להיות רוצה
 מיכתב איזה יש מדור שבכל לי נדמה

 כאלה: שניים לי יש השבוע יוצא־דופן.
 נאה, שלי, 40ה־ שנות באמצע ״אני

 בריפוי עוסק מטר, 1.78 גובה שחרחר,
 אני קונבנציונליות. לא בשיטות טיבעי
 אב. להיות רוצה ואני ילדים, ללא נשוי,

על לשמור באבהות, להכיר מוכן אני

במחדקה יפה הכי
 שלה, החתיכיים מהבגדים קופמן שירלי נפרדה בערך שבועיים לפני
 בפי - וזה חיילת, להיות לומדת היא עכשיו צה״ל. במדי אותם והמירה

 כל רצים קל. לא בכלל שנתיים־שלוש, לפני שלי מהטירונות זוכרת שאני
 הורדתי ריצות מרוב לישון. זמן אין פרטיות, אין פקודות, מקבלים היום,

 לעומת שירלי, לי. הזיק לא שבכלל מה קילו, עשרה איזה להרגיש, בלי אז,
 1.78 לצבא: מושלמת הגיעה כבר היא דבר. שום להוריד צריכה לא זאת,
 ארוך. שיער נגמרות, שלא חטובות, רגליים מישקל, קילו 54 גובה, מטר
בגדוד. או בפלוגה, או שלה, במחלקה יפה הכי החיילת בטח היא

קוסמן שירלי
להוריד צריכה לא

 חשוב עיסוק זה וספורט אונו, בקריית תיכון בבית־טפר למדה היא
 חברה אירובי, מחול רוקדת גם היא מזה חוץ ושחיה. כדורסל - בחייה

 היא בצבא בחו״ל. להופעות לנסוע בבר והספיקה ריקודי״עם בלהקת
וינגייט. במכון ללמוד להמשיך ואחר־כך ספורט, מדריכת להיות מקווה

 היא וביישנית,' שקטה קצת ״אני דוגמנית. להיות גם הספיקה שירלי
 שעוזרת מי עצמי." ביטחון מקרינה - אחרת אני המסלול על ״אבל אומרת,

 אחת מזמן״מזמן, פעם, שהיתה אביבה, אמה, היא הדוגמנות בעניין לה
תואר. באיזה זכתה אפילו מלכת־היופי, בתחרות המועמדות

בישו־ח
מבטיח

 אם מן. תורג דניאל לו קוראים
 עוד אולי עליו, שמעתם לא

 קשה כי לא, ואולי תשמעו,
 יצליח מה. אבל כזמר. להצליח

 הוא 26ה״ בן תורגמן לא, .או
 מבטיח. כישרון הדיעות לכל

 והקליט הלחין שכתב, אחרי
 דימיון סתם בשם רגיש שיר

 שדרן־הרדיו אותו הזמין עובר,
 אצלו, להתראיין פרי מנחם

 סינטזה הוא שדניאל והכריז
 אינשטיין אריק רכט, קובי בין

פיק. וצביקה
11 בגיל בדימונה. נולד הוא

מטר, 1.67 גובה ,32 בן רווק הוא
 הופעה בחברה, ניהולית מישרה בעל
 !סיפרות, ציור, בצילום, מתעניין נאה,

 לו! שחסר מה וכל ופוליטיקה, שירה
 נאה, בחורה עם רציני קשר זה בחיים
 במה מתעניינת שאר־רוח, בעלת

 לאמנות, נטיח בעלת סביבה, שקורה
 שלפעמים אחת מיוחדת, שירה, אוהבת
 אבל בעננים, מרחפת מאחרים, שונה

 בת״ד הוא הקרקע. על הרגליים עם
תל־אביב. ,16642

★ ★ ★

,ב פרק
,52 בן אלמן איש־תיקשורת, הוא

 מעניין, רגיש, טוב־לב, מטר, 1.75 גובה
 מאושר ב׳ בפרק מעוניין בחיים. מסודר

 הופעה בעלת ,45 עד טובה, אשה עם
אם כמו שתהיה מישפחתית, נעימה,

■ 38 ■י■ " * * * ■ '

 מישהו זה ״החסר ).1241/86( כותבת
 למצוא מצליחה לא אני שאותו מסויים,
 אבל תל־אביב. שלי, הקרובה בסביבה

 היכן־שהוא, נמצא שהוא יודעת אני
 יש לו וגם הגדולה, מהעיר רחוק אולי
 ממש לא הוא אבל משלו, מעניין עולם

 אז אותי. פגש לא עדיין הוא כי מאושר,
בינינו. מפגישה רותי, אותך, נראה

 פחות נראית ,38 בת רווקה, ״אני
 חשבתי לא בעבר פחות. עוד ומרגישה

 זה את לי שאמרו אחרי אבל יפה, שאני
 כן. שאני השתכנעתי פעמים הרבה
 יהיה אליי שיכתוב שזה רוצה הייתי
 למיכתבים לענות נוהג שלא אחד

 ממש שלי המיכתב אבל בעיתון,
 שלא יכול לא והוא שלוותו, את מטריד

לכתוב."
★ ★ ★

 מעצמי, להעניק אהבה, לתת קשר,
 מבלי שאוכל, ככל פעם, מדי לממן

 שאני כלשהו מיסמך על רשום שיהיה
 להשקיע רוצה אני זאת. לעשות חיב

 שאני בצורה אישיותו את לעצב בילד,
 ביטחון, בו לטעת ביותר, לטובה חושב
 יכולה לא לבד שאם מה כל לו לתת
 של אמו תהיה מי מאוד לי חשוב לתת.
 מאוד תהיה שהיא רוצה הייתי הילד.
 לא מתחשבת, שקטה, עדינה, נשית,

 נשמה בעלת חמה, רגשנית, תוקפנית,
נאה.״ טובה,

★ ★ ★
חדשים חיים

 מהכפר הגיע השני יוצא־הדופן
 19 בן ״אני דלייתיאל־כרמל. הדרוזי

״מעוניין ),1242/86( כותב אביבים,"

 חשוך־ילדים, מבוגר, זוג להכיר
 את לשנות רוצה אני אותי. שייאמץ

 לצאת מעוניין שלי. אורח־החיים
 להכיר הסגור, הדרוזי מאורח־החיים

 רבות. תיקוות ולהגשים חדשים חיים
הזקוקים לאנשים לעזור אוהב אני

 צעצוע אומר: מרפי מחוקי אחד
 לשבירת לשמש יכול בלתי־שביר

אחרים. צעצועים
★ ★ ★

חוזר שידור
 לפני אצלי התארח כבר הוא

 נפגש מיכתבים, קיבל אחדים, חודשים
 מה מצא לא עדיין אבל הכותבות, עם

 שפירסום מקווה הוא מחפש. שהוא
 את אולי, לו, יזמן מיכתבו של נוסף

 בן גרוש, אקדמאי, הוא האחת־והיחידה.
 מישרה בעל נאה, מטר, 1.76 גובה ,44

 גדולה. תעשייתית בחברה ניהולית
 לבלות, לצאת אוהב החיים, את אוהב
 בית. איש גם הוא זה, עם יחד אבל

המח אמיתי, כמשוגע עצמו את מגדיר
 להשתגע כדי אמיתית, משוגעת פש

 עצמו עם כן רומנטי, רגיש, הוא ביחד.
 — אותך מחפש אותו. הסובבים ועם

 על ראש עם שיגרתית, בלתי חריפה,
 עצמה, בערך המכירה אשה הכתפיים,

.52140 רמת־גן ,4204 בת״ד הוא נאה.

לתל״אביב. המישפחה עם עבר
 ואומר ההורים. עם היום עד גר

 פרטיות לו ויש נוח מאוד שזה ן
 שהיה אחרי ומעבר. מעל ]

 ללהקת הצטרף בצבא, טנקיסט
 כספי צביקה של התל־אביבים

לן, כזמר-ס, גם להופיע והתחיל
 בפאבים שלו. הגיטארה עם

ובמועדונים.
 1.86 - גבוה בחור הוא דניאל

 תורגמו(האב השם את מטר.
 ממארוקי) האם ספרדי, ממוצא

 הוא להחליף. רוצה לא הוא
 המקורי. לשמו שיתרגלו מעדיף

 בבת- לו החשובות התבונות
 מישהי כנות. גובה, יופי. זוג:

 לאמנות. קרובה או יוצרת.
 הקשר לטובת למוסיקה.

ביניהם.
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א להחליף רוצה ל

 ־ . . -
)37 מעמוד (המשך

 לנסות יהיה בדאי טלה: למזל
והימו הגרלה במישחקי להשתתף

 הם לזכות הסיכויים למיניהם, רים
 שבשנה לשכוח אין כי אם טובים.

 כדאי שלא כך - להתעשר קשה זו
לז כדי שיש מה כל את להשקיע

 צנועים. בסכומים ולהסתפק כות,
 - לקשתים ינתן לא הגדול הפרס
משלהם. שוב שמזלו מי יש עדיין

מגןן־ים •
 שיפור או אחרת לדירה מעבר

להי יכול זה כל - הנוכחי הבית
 לאחר למרס. דצמבר בין עשות

 שיש במה להסתפק כדאי מכן,
שמח לפני וחצי, כשנה ולהמתין

 לשכוח אין כזה. צעד על ליטים
 עובדה שהם נוחים, הלא שבתנאים

לב לתכנן, כדאי זו, בשנה קיימת
 בהסכם פרש כל על ולהקפיד דוק

עוברים. שאליה בדירה או בחוזה
מישפחה 8

 יעוררו קשישים וקרובים הורים
בריאותם מצב הבאה, בשנה דאגה

 עבודה בענ״נ■
ו ו י אס  לבנ
 לסמוך קשח

ם על י אחד
 יאלצו מהקשתים וחלק טוב, אינו

בהם. לטיפול זמן יותר להקדיש :
 בישיבה כרוך יהיה זה לעיתים

 מסוג במוסדות או בבתי־חולים 1
 המזל לבני שקשה למרות זה.

 לא הפעם סגורים, מקומות לשאת
 המצפון שהרי ברירה, להם תהיה

 להם יתנו לא המפותח וחוש־הצדק
 להם הזקוקים מאנשים להתעלם
בהם. ותלויים
 יופיטר הוא מעודד היותר הצד

ולי הריונות שיביא ,5 מס' בבית
 לא אם גם תגדל. המישפחה דות.

היל למישפחה, חדש תינוק יתוסף
 להורים נחת יגרמו במישפחה דים

 תחום בכל יוצאי־דופן בהישגים
שהוא.

 לספורטאים וליוצרים, לאמנים
 טלוויזיה תיאטרון, לאנשי ובעיקר
 עבודה של שנה מצפה וקולנוע,

ומעו מפתיעים הישגים אך קשה,
 הם מהיכן יידעו לא הם דדים.

הכישרונות, הכוחות, את שואבים
התוצ אך - והתושיה המקוריות ;

 רק ולא עצמן. בעד ידברו אות
המכ בל הסביבה, גם - התוצאות

 עומדים הידידים הקרובים, רים,
 יתנו אלה כל בהצלחה. להכיר ;

 החיובי הגוון את 1987 לשנת
אי-אפשר. שבלעדיו והנעים,

ובינה שבינו מה 9
 בית של אהבות על דיברנו כבר

 פרשות או אהבהבים כלומר ,5 מס'
 לא-מחייבים. וקשרים קלילות

 להם שיאספו המחזרים כמות
קינ תעורר 1987 בשנת הקשתים

 אולם האחרים, המזלות בלב אה
 מבטיחים לא שבו קשר, של זה סוג
 בעיקר מתאים מתחייבים, ולא

 שונאי אוהבי-החופש לקשתים
והמיסגרות. ההתחייבויות

 מהרפת- הקשתים יהנו זו בשנה
ומל מרגשות סוערות, אהבה קות

 ירצו כולם לא זאת, בכל אך היבות.
 קלילים כל-כך בקשרים להסתפק

 סטורן שכוכב אלה ולא״מחייבים,
 יעדיפו חזקה בצורה עליהם ישפיע

 הלחץ ולמרות ומחייב, רציני קשר
 עצמם על יטלו הם - הכוכב של

להת וינסו חדשה, אחריות מרצון
 עכשיו שעד למיסגרות עצמם אים

 כדאי לאלה התנגדות. בהם עוררו
לנישו להגיע כדי השנה את לנצל

מישפחה. ולבניית אין
2569 הזה העולם


