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נעמי
״רותי בטלפון״ ,כמו תמיד,
לקשר מהיר ולהכתבת מיפת־
בים ,לרשותכם ב־.221017
★ ★ ★

לחבק חזק
הוא כמעט בן  ,26עוסק בעבודה
טכנית 1.75 ,מטר ,טיפוס ספורטיבי
ששומר על כושר בעזרת כדורסל,
כדורגל וטניס .גם שח הוא משחק.
״בהחלט סימפטי מבחינה חיצונית,״
הוא אמר לי ,״לא טום קרוז ,אבל גם לא
דובי גל .משהו באמצע".
הוא שונא להסביר בדיחות ,ובלי
חוש־הומור אין לו מה לעשות איתו.
מחפש אותך נחמדה ,בת  22עד  ,25עם
ראש פתוח להרפתקות .הוא רוכב על
אופנוע ,וחשוב לו שלא תפחדי לשבת
מאחוריו ,לחבק חזק ,ולנסוע .בעתיד
הוא יעבור לקורטינה ,אבל בינתיים זה
מה שיש .הוא אוהב לקבל מיכתבים ,אז
כתבי לו .לי הוא נשמע ראש טוב .ת״ד
 ,513אבן־יהודה  .40500אם לא בא לך
לכתוב ,הטלפון שלו אצלי.
* ¥ ¥

אקדמאי נאה

★ ★ ★
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של נשק מגן ) .29 ;(2מלוטש
ומבריק ) .30 ;(3חנו לאחרונה
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״אני בן  ,32נראה טוב ,גובה 1.80
מטר ,רווק,״ הוא כותב לי .״עוסק
בנושאי־כספים ,תל־אביבי ,רציני ,אך
גם עם חוש־הומור מפותח .באופיי אני
גבר של אשה אחת ,שאותה ,לצערי,
עדיין לא פגשתי.
״היא צריכה להיות די אינטליגנ
טית כדי לנהל שיחה ,בעלת שימחת־
חיים ,פתוחה באופייה ,חייכנית ,סולי
דית ,מסוגלת לקשר קרוב .באשר למר
אה החיצוני — רצוי מאוד שהיא תהיה
מושכת ,חטובה וגבוהה ".הוא ממתין
בת״ד  ,17362תל־אביב  .61171חוץ
מזה ,הוא מציין שהוא קורא קבוע של
העולם הזה ,וזה כבר מוסיף לו כמה
נקודות באופן אוטומטי ,לא?

★ ★ ★

פתיחות גבוהה
״אני אקדמאי ,בן  ,43עוסק בניהול
בחברה גדולה,״ הוא סיפר לי בטלפון.
״שטח־ההתמחות שלי הוא בתחום
הפסיכולוגיה התעשייתית .אני 1.69
מטר ,שחום ,בלי כרס ,בלי מישקפיים,
בלי קרחת.
״מקווה להכיר עדינה ,נשית ,רחבת־
אופקים ,המבקשת לממש דימיון
למציאות ,אני מאמין בתיקשורת של
יחד ,וכל אחד לחוד ,כלומר — מימוש
עצמי גם במיסגרת של זוג .אני נוסע
הרבה לחו״ל .אוהב מוסיקה קלאסית.
מאמין בפתיחות גבוהה ,בהפקת
המקסימום מהחיים ,בתנאי שלא
פוגעים בזולת.״ הוא מצפה לך בטלפון
 ,737771אחרי  6בערב.
★

אקדמאי נאה מאוד ,בן  ,36גובה
 1.75מטר ,גרוש בלי ,רוצה אותך
נשית ,יפה ומעניינת ,לקשר רציני.
כתבי או שאלי אותי על ).(7/88
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 .85גילוי חיצוני לצער ).87 ;(3
מערי פלישתים ) .90 ;(2פילוסוף
גרמני ,אבי השיטה הדיאלקטית
) .92 ;(3הדרגה הגבוהה ביותר
) .94 ;(3ענפים צפופים ).96 ;(3
אחד הרגלים ) .97 ;(3מיספר
סידרי המישנה ) .99 ;(3חזר );(2
 . 101כך ) . 102 ;(2אחורי הגוף
) .103 ;(2יופי ,נועם ).(2

אתה תאהב .גם היא בת״ד הנ׳ל,
ובמיקרה שלה נא להוסיף ״עבור ר".
★ ★ ★
אני מתה על בט מידלר .״לפני
זמן״מה שקלתי את הציצים שלי,׳׳
היא מספרת לקהל בהופעותיה,
״לא אומר לכם כמה הם שוקלים,
אך היה עולה לי קרוב למאה דולר
לשלוח אותם לברזיל ,במחלקה
★ ★ ★
שלישית•"

★ ★

סליחה ,יקירי
נעשה עוול )אני לא אשמה!( לעלם
בן  ,32שגילו התפרסם כאן ,בטעות,
כ־ .23אז הוא לא ,ולכן מיכתבו שוב,
בקיצור :רווק ,עוסק באלקטרוניקה,
גובה  1.75מטר ,נאה ,אוהב קריאה,
בילויים שקטים ומיסעדות טובות,
מעוניין בקשר עם בחורה עד  ,32או

,

בלונדית,
רומאנטית ,מטופחת
הן שלוש חברות ,שהחליטו לכתוב
אליי .הראשונה היא בלונדית שמעדי
פה אותך כהה־שיער .היא רווקה בת
 ,32גובה  1.68מטר ,חטובה ,נאה ,רגי
שה ,אחות במיקצועה ,אשר נמאס לה
מכל מיני סתם ,והיא מחפשת חבר־
חבר .כתוב לה לת״ד ) 31כן ,זו לא
טעות( תל־אביב ,עבור ש.
השניה היא רומא!טית חסרת תקנה,
שמאמינה שדראמות יש גם בחיים.
עיסוקה הוא בתחום הדראמה ותרבות־
הגוף .היא בת  ,40גובה  1.66מטר,
גרושה ואם לבת ,לא מן הרזות,
עגלגלה ,חיננית ,סימפאטית וחמה,
ילדה בנשמתה ,מחפשת חבר לחיים
שמאמין שאפשר להשתטות בכל גיל.
גם היא בת״ד הנ״ל ,31 ,ונא להוסיף
״עבור א.״
השלישית כותבת :״אם אינך פוחד
מרווקה בת  ,45שסוף־סוף החליטה
שהיא רוצה להקים בית ,אשמח להכיר
אותך.״ היא נראית צעירה בהרבה
מגילה ,דקת־גו 1.60 ,מטר גובה ,נאה
מאוד ,מטופחת ,עסקה במשך שנים
בטיפוח חן ויופי ,וכיום היא מזכירה
בכירה ,אוהבת מוסיקה ,וחשוב לה שגם

קצת יותר.״ הוא עדיין בת״ד  ,276בת
ים .איתר הסליחה ,יקירי .מעניין
שאפילו לא התלוננת ,ורק במיקרה
הבחנתי בטעות .היו כמה מיכתבים
מעניינים מעלמות צעירות?

סתמים
כמו בשבוע שעבר ,גם השבוע אני
מנסה להיפטר מערימת הפתקים,
המיברקים הקצרים האלה ,שהצטברו
אצלי.
• הראשון הוא שמואל ,בן ,28
עובד ,כמו שהוא אומר ,ב״צוות מוטס
באל־על ".יש לו שיער שחור1.70 ,
מטר גובה ,והוא אוהב ספורט ,קריאה
וטיולים .מחפש אותך חכמה ,יפה ,בת
 ' 21ע ד  ,27למטרה רצינית .צלצלי
לטלפון 550097־ ,052בשעות הערב.
• הפתק השני שייך לבני,
אופטיקאי בן  ,29רווק ,נראה טוב ,גובה
 1.80מטר ,שיער חום ,מיבנה־גוף
בינוני .מעוניין בקשר טוב ,רציני
וממושך עם בעלת גוף מלא ,עד גיל
 .30כתבי אל בני חנופה ,דרך בן־גוריון
 , 151רמת־גן.

