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תזר יש מעכשיו
 מכם. לכמה התנצלות חייבת אני

 הפניות התרבו בטלפון רותי בזכות
 בחשבון שתקחו וכדאי אליי,

 תור זה אבל תור. יש שמעכשיו
המענ המיכתבים מאוד: מיוחד
 יזכו הרגישים, המקוריים, יינים,

 והמיברקים ראשונה, בעדיפות
 חסרי״הדימיון, היבשים, הקצרים,

 באמצע משיעמום נרדמת שאני
להש אז בסוף. יטופלו קריאתם,

 תל״אביב, ,221017 בטלפון תמע
 כנים, שנונים, חכמים, להיות ונא

 אני נכון, רומאנטיים. פתוחים,
 אבל מדי, יותר רוצה שאני יודעת
מותר. לרצות

★ ★ ★

מאוכזבת גרושה
 את לפרסם לא ממני ביקשה היא
 לשניים, אם ,32 בת גרושה שמה.

 מתגוררת חטובת־גוף, יפה, בלונדית,
יוק בשכונה ומטופח אלגנטי בקוטג'
 מתל־אביב. שעה כחצי מרחק רתית,

מיש לה להכיר ממני מבקשת לא היא
 הסיפור את לספר רוצה רק היא הו,

 ממישרד־היב־ התאכזבה כיצד שלה,
להזהיר. רוצה מסויים. רויות

 המישרד עם קשר יצרתי שנה ״לפני
 ״שילמתי בטלפון, לי סיפרה היא הזה,״
 קיוויתי ומאוד מע״מ, פלוס דולר 1200
 במודעות־ היפות להבטחות כיסוי שיש

 שאוכל קיוויתי •:עיתונים. הפירסומת
 לי, הרצוי סוג־הגברים את דרכם להכיר
בסופר. או ברחוב לפגוש יכולה שאיני

מה זובין כמו נראה שלי ״הטיפוס
 כזה. להם יש אם אותם ושאלתי סה,

 שלהם הפסיכולוגית הרבה. שיש אמרו
 טובים. סיכויים אצלם לי שיש אמרה

 איתם, בקשר הייתי חודשים שלושה
טי אליי שלחו היתה! זו אכזבה ואיזו

 ביקורת, לכל מתחת שהם פוסים
 רק כלכלי. ומצב גיל השכלה, מבחינת
 איכשהו, היתה, החיצונית ההופעה

בש גברים 15 לי להכיר הבטיחו בסדר.
 שלחו ומעלה, מטר 1.80מ״ ביקשתי נה.
מטר. 1.70 לי

 מתאימים. בקושי, היו, שניים ״רק
 רומאן באמצע בדיוק שהוא סיפר אחד
 שניהם, נדבק. לא זה השני ועם אחר,

בכי מישרות בעלי מצליחים גברים
 למי־ משלמים לא שהם לי גילו רות,
בחינם. הוא השרות בשבילם הזה. שרד

 לקבל וביקשתי זה, לא שזה ״ראיתי
 לא בחזרה. ממנו, חלק או כספי, את

פעמ בטלפון הטרדתי צעקתי, הסכימו.
 במיש־ פעמים כמה התייצבתי ביום, יים
 חודשיים. במשך אותי טירטרו רד.

עקרו עניין הפך כבר זה כי התעקשתי,
הפסד בחזרה. שליש קיבלתי בסוף ני.
שקל.״ 1000 תי

 מה אבל להכיר, ביקשה לא היא
 מזהה■ מיספר לה לתת לי איכפת

 את מצאה לא עדיין הרי היא )?27/87(
שלה! מהטה הזובין

★ ★ ★
והרזה השמז 1כמ לא
 אקדמאי, ,37 בן רווק הוא )29/87(

 1.76 גובה בצפון־הארץ, כמורה עובד
 טוב. נראה שהוא לו אומרים רזה, מטר,
למו להאזין לצלם, לטייל, אוהב הוא

במ שיש מה ממוצע, בחור ״אני סיקה.
 שהם מציינים ״כולם כותב. הוא שק,"
שאח אז ההיפר. מתברר ובסוף נאים,

 הכי לא אני פרס: עוד לגביי. יקבעו רים
בעולם. מבוסס

 ,40 עד 30 גיל אותך, להכיר ״רוצה
שתה שמנה. לא חכמה, אינטליגנטית,

 נלך שלא שלי, למישקל פרופורציה יה
אני והרזה. השמן כמו וניראה ברחוב

 מוכנה את אם למענך. להדרים מוכן
טוב." יותר עוד להצפין,

★ ★ ★

האהבה טעם
 חמודה, ,33 בת רווקה היא )29/87(

 ירוקות, עיניים חתיכה, סימפטית,
 ״אני בילדים. מטפלת — מיקצועה

 היא האהבה," טעם את לטעום רוצה
 עם רציני, קשר על ״חולמת כותבת.

 את שמבין גבר ,40ה־ בסביבות נחמד
 מפריע לא איתו. לדבר שאפשר החיים,

 קשה, לא נכות נכה־צה״ל, הוא אם לי
 מדובר הרי איתה. להתמודד שאפשר

 רוצה בשבילנו. נפשו את שחירף בגבר
 וברע". בטוב יחד, איתך להיות

★ ★ ★
 ״בלחיות בראיון: מיכאלי, רבקה

 מאוד להרבה אופציות יש לבד
 שכל חושבת לא אני הפתעות.

 מי אבל לבד, להיות צריכות הנשים
 אירועים כמה בחייה יש לבד, שחיה

מר מאוד משמחים, מאוד־מאוד
 בחייה להתרחש יכולים שלא נינים,

 בנאדם אתה נשואה. אשה של
 לא אתה מתנצל, לא אתה חופשי,

 שוב?״ ״תתחתני שאלה: מרמה.״
 שלא." חושבת ״אני מיכאלי:

★ ★ ★
ילד רוצה היא

 לילה,״ פרטנר־שותף מחפשת ״אני
 ״שותף ),30/87( טלפונית לי הודיעה

 מצבי אילו בגידול. גם בעשייה, רק לא
 הייתי יותר, מבוסס היה הכלכלי
 שמוצא־ מישהו עצמי בכוחות מוצאת

 כי לעזרה, זקוקה אני אבל בעיניי, חן
 אותו ולזרוק ילד ללדת רוצה לא אני

למעת•
 מאוד, נאה הופעה ,31 בת ״אני
 ירוקות, עיניים מגילי, צעירה נראית
 מסודרת מטר, 1.70 גובה שאטני, שיער

מוס מטפלת משלי, דירה עם בחיים,
 אם האפשרות חיפאית. בילדים, מכת
 נושא היא לא או בילד יכיר האב

 להכיר, חייב לא הוא בינינו. לשיחה
 על להצביע שאוכל שעדיף כמובן אבל
 האב כך. על ישאל הילד כאשר האב,
 מוכנה מצירי ואני נשוי, להיות יכול

דיסקרטיות. על לשמור
 טוב, לקשר־חברותי מצפה ״אני

 ירצה כאשר בפניו פתוח יהיה וביתי
 מעייניי בראש לא זה כרגע בכך.

 הרעיון, את דוחה לא אני להתחתן.
 עצמאית אני יותר. לי חשוב הילד אבל

 אמא־שיגעון להיות מתכוונת מאוד.
 שיהיה לי חשוב האב לגבי לילדי.
 מקווה אני ומבוסס. נאה בריא, נחמד,
 אני כי כרודפת־בצע, נשמעת לא שאני

לא.״ בפירוש
★ ★ ★

לאהבו כדי להכירו
 המגורים: מקום אחות. המיקצוע:

 נראית אני ״אבל .35 הגיל: ירושלים.
 ).31/87( מבטיחה פחות," הרבה

 גמור בסדר בסדר, נחמד, ״נראית
מל נאה הופעה מטר, 1.65 אפילו.
 סיגנון טוב, טעם למטה, עד מעלה

 עבודתי, את אוהבת ספורט־אלגנט.
 מסוגלת אנשים, עם לעבוד נהנית

 שראוי למי ואהבה חום המון להעניק
לזה.

 רוצה שאני מסויים טיפוס ״אין
 יכול הוא מאוד. לי חשוב האופי להכיר.
 לא אני ממני. צעיר קצת להיות

 אהבה ראשון. אהבה־ממבט של הטיפוס
 תשוקה. רק היא המיקרים, ברוב כזאת,

 לי חשוב לאהבו. כדי להכירו רוצה אני
 כשמזל־ שונאת אשה. שמכבד מישהו
זלים."

★ ★ ★
 איתו, לרקוד בחורה מזמין אחד

 לא, תודה, אומרת: היא במסיבה.
 יכול אני כזאת תשובה אומר: והוא

ממך. מיפות לשמוע




