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 הוא נתאחד,״ בואי בודדים, ״שנינו
אוני בוגר רווק, ,28 בן ״אני אומר.

 מטר, 1.71 בבנק. כפקיד עובד ברסיטה,
 מסודר מגילי, צעיר נראה נאה, רזה,

 ביישן. ומכונית, דירה עם בחיים, היטב
 דקת־ ,23 בת עם רציני בקשר מעוניין
 חיפה.״ מאיזור רצוי נאה, שקטה, גיזרה,

חיפה. ,7566 בת״ד הוא
★ ★ ★

שקטים בילויים
 עם בקשר מעוניין רווק, ,23 בן

 נאה, הוא יותר. קצת או ,32 עד בחורה
 באלקטרוניקה, עוסק מטר, 1.75 גובה
 מיסעדה שקטים, בילויים קריאה, אוהב
 בת־יס. ,276 בת״ד אותו תמצאי טובה.

★ ★ ★
איחה לדבר

 על הולך (פוליו), נכה ,34 בן ״אני
 לומד בכלכלה, שני תואר בעל קביים,

 בבזק. ככלכלן עובד ראיית־חשבון,
 1.60 גובה עצמי, ביטחון חסר קצת
 מתעניין ומוסיקה, ספרים אוהב מטר.

 מחפש ובפילוסופיה. בפסיכולוגיה
 סובלנית, איתה, לדבר שאפשר אחת

 אני סבירה. הופעה להקשיב, יודעת
.״5562152 בטלפון

★ ★ ★

 שכאשר אומרת אליאן יונה
יום לו יש לידה, עובר שחור חתול

★ ★ * יעי
שבחיים המיקריזת

 מטר, 1.80 גובה עצמאי, ,24 בן ״אני
 לא אבל הומור, מלא חכם, אתלטי,

 בכתב כותב הוא משעשע," תמיד
 לא שבכלל לפיענוח, קשה נוראי,

 רגשן, ולא רגיש ״אני אותי. שיעשע
 אותי מטרידה המון. ושונא אדם אוהב

 המיק־ מזה ויותר שבחיים, המיקריות
 דרך אולי בת־זוג. שבמציאת ריות

 את אם המיקריות. את נכה העיתון
 שאת סיכוי יש הזה, העולם קוראת

ועצמ חזקה פמיניסטית, שמאלנית,
 אם קרוב. לקשר מסוגלת אך אית,

 ופנים חטוב גוף לך יש לזה בנוסף
בש את ,23ל־ 18 בין וגילך נאות,
 ואם הרצליה, ,5259 בת״ד הוא בילי.״

 לו תגידי איתו, להתכתב מתכוונת את
 מכונה. על לתקתק ללמוד

★ ★ ★
תר קן אי

 עובד הגון, רציני, רווק, ,31 בן הוא
לה מעוניין מטר. 1.70 גובה כפקיד,

 ,30ל־ 25 בין את אם איתר, קן קים
 לא נחמדה, חביבה, ירושלמית, רצוי

 לו חשובים מטר. 1.68מ־ יותר גבוהה
 אם וקולנוע. קריאה אוהב וכנות. יושר

 ,9580 ת״ד בסדר. זה אלמנה, את
.91094 ירושלים

★ ★ ★
הירח עד להסתבר

 מטר 1.68 מלאת־גוף, בלונדית, היא
רגי ,38 בת לשניים, ואם גרושה גובה,
 הנמצא אדם עם טוב קשר מחפשת שה,
 או מושבניק מציאותי. הקרקע, על

בשמחה. יתקבלו בהחלט קיבוצניק
 שמדבר אחד לא ואופן פנים ״בשום

 עם הנהדרות הצלחותיו על הזמן כל
 הכסף את היום כל שסופר או נשים,
 ״אני בטלפון. לי הכתיבה היא שלו,״

 לי, משנה לא הגיל משוויצרים. נרתעת
 שלא בבקשה, תפרן יהיה שלא רק

 נטיה לי יש חשבוני. על לחיות יחפש
 אז בתיאטרון. ועברתי למדתי לאמנות.

 לבן־הזוג גם אם נחמד להיות יכול זה
ציור, הרוח, בתחום אמנותי, מיקצוע יש

 ללא רומאנטיקן הוא ואם מוסיקה.
 ואוהב הירח על להסתכל אוהב תקנה,

 לא נהדר." בכלל זה ,60ה־ שנות את
 אליה להתקשר אפשר אבל תאמינו,
בע 7 אחרי ,454385 בטלפון ישירות

★ ★ ★ רבי
 הדדית: לעזרה הגדרה שמעתי

 השלישי. את לדפוק לשני עוזר אחד
★ ★ ★

)2( מצליח ישראלי
 המצליח הישראלי את זוכרים

 מסאן־פרנסיסקו, זה שבועיים, מלפני
 זה בני, ישראלית? עם להתחתן שמת
 להכיר מעוניין שהוא לי כתב שמו,

 נדפס בטעות אבל ,30 עד צעירות
 קיבל הנ״ל אז ״.30 ״בת בעיתון

 והוא, ,35 בנות מקשישות מיכתבים
מק 30 בן עצמו את שמרגיש כאחד

 יותר, שנים 10 שהוא למרות סימום,
טעות. תיקון ביקש

 עם חייכן, ספורטיבי, יפה־תואר, הוא
שיג לא אקדמאי, שימחת־חיים, הרבה
 שער־ ליד מקסימה בשכונה גר רתי,

 בארץ עכשיו נמצא גרוש, הזהב,
 רקת־ יפה, אותך רוצה ארוכה, לחופשה

 20 בגיל רומאנטית, מטופחת, גיזרה,
 לתמונה מצפה הוא מעשנת. לא ,30 ער

 תל־אביב. ,32261 בת״ד ופרטים
★ ★ ★

גקסוז מייקר דא
 ,36 בן רווק, קריקטוריסט, ״אירופי,

 אופי וסימפטי, נאה מטר, 1.79 גובה
 (מייקל קל ״גימגום כותב. הוא טוב,״

מאוד מעוניין אחד!), רק יש ג׳קסון

בלי,עי וטובה, רגישה בחורה להכיר
ני למטרת ,35 גיל עד גדולות׳, ניים

 חשובים." לא והשכלה מוצא שואין.
 בני- ,669 בת״ד והוא שוורץ, יוסי שמו
 נחמדה, קריקטורה צירף גם הוא ברק.
 תראי מקום, מספיק יהיה לעורך ואם

מוכשר. בחור גם שהוא
★ ★ ★

רומאנטי תרגיל
 איך מידיד, סיפור השבוע שמעתי

 היא אבל מישהי, להכיר רצה נורא הוא
 הצליח הוא ואיך מעוניינת, היתה לא

 הוביל זה אותה. לפגוש דבר של בסופו
 חתונה חודשים. כמה של סוער לרומאן

נשוי. היה כבר הוא מזה. יצאה לא
 בטלפון, ארוכות שיחות לנו ״היו

 פגישה,״ לקבוע הסכימה לא היא אבל
 אותה. לראות מוכרח ״הייתי סיפר: הוא
הכ את ממנה ביקשתי רעיון. לי בא

 לה שולח שאני אמרתי שלה, תובת
 צילצלתי הסכימה. היא סינית, ארוחה
 קולי, את שיניתי מהמיסערה, אליה

 ואנחנו הזמנה, כאן שיש אמרתי
האוכל. עם שליח אלייך שולחים
 .לבושה הדלת את לי פתחה ״היא
 את משכתי בעיניי. מצאה־חן בחלוק.

 זמן. למשוך יכול ששליח כמה עד הזמן
 שאלתי אליה, צילצלתי יותר מאוחר

 כמעט היא מהארוחה. נהנתה אם
 הייתי שאני כששמעה התעלפה
הס מהתרגיל. המומה היתה השליח.

 בחור נהדר.״ רומאן יצא להיפגש. כימה
 איזה לכם יש אם לרבר. יש מה מקורי,
 אשמח רומאנטי, תרגיל על סיפור

לשמוע.
 כתמיד הכל בטלפון" ״רותי אצל

 מיכתב, בעזרת מהיר קשר יצירת -
.03־221017 מיכתב. הכתבת או
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