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לרות׳
חם אדם
 הוא מעצמו, הרבה לתת מוכן הוא
 שנתיים, לבת ואב גרוש הוא לי. הוריע

 חם, אדם נמרץ, אנרגטי, טיפוס ,32 בן
 בעל-מיקצוע מטר, 1.80 נאה, הופעה

 אוהב עסקים, בניהול הקשור יצירתי,
ומוסיקה. ספרות

 הוא מאור. לו חשובה אסתטיקה
 בת־זוג עם וקבוע טוב לקשר משתוקק

 עם ,30 עד 25 בגיל אינטליגנטית
 ולכאן. לכאן פלוס־מינוס שנתיים
 אבל ,20 בבת ענייו ימצא אם מסופק

 אותו תמצאי לנסות. לו איכפת לא
הערב. בשעות ,317160 בטלפון

★ ★ ★
נ־ תמיד, כמו בטלפון, רותי

.2210X7
★  ★  ★

קמצ? לא רד!
 הממוצע הגיל את מורידה )71/88(

 בטלפון לי סיפרה היא הזה. במדור
 גיוס לפני עומדת וחצי, 18 בת שהיא

 רזה לא מטר, 1.65 גובה נאה, לצבא,
 מוסיקה, לבלות, אוהבת שמנה, ולא

 בעיקר), רומאנטיים (סיפורים קריאה
מאוד. לה חשוב עצמי וטיפוח

 אמיתי בקשר מעוניינת העלמה
 כן, ישר, ,23־25 בגיל בחור עם ורציני
 נאה, מרשים, חיצוני מראה בעל נאמן,

 יהיה שלא — מאוד חשוב נמוך, לא
קמצו•

★ ★ ★

שוחרר ודיל מ
 הממוצע הגיל את שמוריד אחד עוד

 גאה, ,22 בן משוחרר חייל הוא כאן
 מעוניין אשר מטר, 1.75 גובה רגיש,

 נאה צעירה קרובה, לידידות להכיר,
 בטלפון נמצא הוא .24 עד 17 בגיל

הערב. בשעות ,5793106
★ ★ ★

שהו שעז מי להי
 עובדת בלי, גרושה ,36 בת היא

 נאה- הופעה בעלת ברמת־גן, בבורסה
כחו עיניים בהיר, קצוץ, שיער פלוס,
 חברותית, דינאמית, מטר, 1.63 לות,

 לתלות, וזקוקה אוהבת עצמאי, טיפוס
 אהבותיה: בין עליו. להישען מישהו

 מחפשת .60ה־ שנות שירי ריקודי־עם,
אי ממוצא ,45 עד גבר עם רציני קשר
 כמוה שרוצה משלו, עולם בעל רופי,

 על אותי שאל וילדים. מישפחה
)72/88.( ,

★ ★ ★

 שקומדיה אומר יוסטינוב פישר
רציני. להיות מצחיקה דרך היא

★ ★ ★

ב לא היא תאכז
 מיק- אקדמאית, חוקר״ ,30 בת היא

 חום־בלונד שיער נאה, חופשי, צוע
 1.73 ירוקות, עיניים ומתולתל, ארוך
 עצמה את מגדירה טוב. נראית מטר,

 טובה ספרות אוהבת מאוד, פתוח כאדם
 מעריצה טובים, וסרטים (רוסטוייבסקי)

 טוב(סיגי אוכל אוהבת עגנון, ש״י את
 תל־ בצפון דירה מטפחת ועל־האש),

. אביב.
 תאכזב לא שהיא חושבת )73/88(
 ומעוניץ רציני לקשר שמסוגל מי את
 רגיש, אינטליגנטי, גם שהוא אחד בו,

 ומעלה. 33 בן מסודר, באמת, טוב נראה
עליה. אותי שאל

★ ★ ★
ובצבע בטבע אקזוטית

 משייכים 20ה־ בני אבל ,36 בת ״אני
- 28 ...................

 אמרה היא שלהם,״ לדור בטעות, אותי,
 טוב, נראית מטר, 1.72 גבוהה, ״אני לי.

 ובצבע. בטבע אקזוטית רזה, חתיכה,
 בתנועת־נוער צמיחתי מעצם — בטבע

 מתוך הארץ והכרת (השומר־הצעיח
 ואבי פולניה אמי — ובצבע רגביה,
תימני.

 ועכשיו גירושין, תהליכי ״חוויתי
ד וגם בנות, שתי באהבה מגדלת אני  ל

ומרת מעניינת בעבורה ועובדת מרת,
 חפצי־ ויוצרת הבית, את ומטפחת קת,

 ללטף, לטפח, אותך, רק לי חסר אמנות.
 האנרגיה מאגר כל את ולהעניק לאהוב

 הינף אם בי. האצורה והנשית האנושית
 יודע בוגר, מעניין, שורשי, איש־שיחה,

 ללא להעניק, לי שיש את לקבל ומוכן
 שמן, לא אסתטית, הופעה בעל תחרות,

 קשר איתר ליצור אשמח — נשוי לא
).74/88( על אותי שאל ערכי."

★ ★ ★

ת איתו לגור רפ צ ב
 ,26 בן והוא קרסו, עופר לו קוראים

בצר גר ״אני במיקצועו. סוחר־מכוניות
 אזרחויות, שתי ״בעל כותב, הוא פת,"

 דון־ז׳ואן, לא אני וישראלית. צרפתית
וסימפטי. נחמד שאני אומרים
 לא זה אבל בחורות, כאן חסרות ״לא

 בחורה מחפש אני מחפש. שאני מה
 איתי לגור לבוא מוכנה שתהיה רצינית,

 נחמדה, ,24 עד 20 בגיל בדירתי, כאן,
 כתבי חוש־הומור." בעלת סימפטית,

 ד תל־אביב) ,3 וגורדון למערכת אליי,
אליו. מיכתבו את אעביר

★ ★ ★
 של אשתי הדוגמנית, הול, גירי

 שהדרך לי אמרה ״אמא אגר: ג מיק
 להיות היא שלך הגבר על לשמור
 כבית משרתת במישבח, אשפית

לע שעליי חישבתי במיטה. וזונה
מב לשכור כדי כסף מספיק שות
 עם לבד אסתדר ואז ועוזרת, שלת

היתר."
★ ★ ★

שעין ש את לה הרא
 כ״נאה אותה מגדירים שלה החברים

 כחולות, עיניים בלונדית, היא מאוד".
 ואס גרושה ,31 בת גובה, מסר 1.70

 השרון. באיזור מתגוררת מורה, לילדה,
 שקטים, חיים אוהבת אשת־בית, היא
 היא לבלות. אוהבת גם פעם מדי אבל

 גבר להכיר ומצפה בחיים, מסודרת
 חייב גם הוא כמוה. לפחות מסודר,
 לא היא כי ומעלה, מטר 1.80מ־ להיות

מזה. פחות עם מסתדרת
 ישר, אמין, — אותך מחפשת היא

 הראש את עליו להשעין שאפשר אחד
אס נאה, הופעה בעל טוב, ולהרגיש

 לה גם אמרה, כבר שהיא כפי כי, תטית,
 רוצה היא הזה. בנושא להציע מה יש

ש בראש, פרפרים בלי רציני, אותר
 מיובש, ולא מרובע לא — כמוה תהיה

 אצלי מיספרה ילדים. תרצה ושכמוה
).75/88(הוא

★ ★ ★

 ואיב אדם את ברא אלוהים
 בארצות־הבדית. אומרים (חווה),

 קצת נשמע זה בסו־פרנסיסקו
 אדם את ברא אלוהים אחרת:
וסטיב.

★ ★ ★

ת אהבה טרפ מ
רו נהדר, ונראית מרגישה )76/881

מחפ המלאה, הכוס חצי את תמיד אה
 של הריק החצי עם מטרפת אהבה שת

 אם גרושה, ,31 בת היא המלאה. הכוס
אינטלי חריפה, אקדמאית, שמונה, לבן

פתוחה. גנטית,
 פתוח, קוצני, צבר לפגוש מצפה

 ישראלי ניסיון־חיים, בעל ומתוק, גבוה
בי ולהעניק לאהוב יודע רגיש, בנפשו,

אסתטית. חיצוניות בעל טחון,

^י■— הורוסקופ —
 )24 מעמת־ (המשך

הש והבית השני הבית משמעותי.
השתח לכספים, המתייחסים מיני
 שבה ארוכה תקופה לאחר ררו

סטורן. על״ידי הותקפו
 חודש עד הקרובה בתקופה

להצטמ צריכים הם שוב דצמבר
 המצב יחזור מדצמבר אך צם,

 להרגיש יוכלו והאריות לקדמותו,
לכס הנוגע בכל יותר משוחררים

פים.
 בהגרלות, בהימורים, אפילו

 נטש מזלם ובזכיות בהתערבויות
 יוכלו שוב מדצמבר אולם אותם,

 מישחקי״ההימורים בכל להשתתף
 מסוג מישחקים שהרי לזכות, ואף
במיוחד. עליהם אהובים זה
חברה +

לענ הנוגע בכל חדשה תקופה
 עובר 1988 מיולי חברה. ייני

 שם וישהה תאומים למזל יופיטר
 לאריות יאפשר זה מצב דצמבר. עד

 הזמן הגיע וליהנות. לבלות לצאת,
 האפשריים. הבילויים מכל ליהנות

 ישתתפו קצרות, בנסיעות ירבו הם
חברו ממיפגשים יהנו במסיבות,

 יוקרה, במיסעדות יסעדו תיים,
 לקאריירה שיועילו באנשים ויפגשו
יותר. מאוחר במועד שלהם

 מימוש של תקופה זו תהיה
 להפעיל רק צריך ותיקוות. שאיפות
 דבר שום ביוזמה. ולנקוט קשרים

פעי האריות אך מעצמו, יגיע לא
 ספק ואין כלל, בדרך מאוד, לים

ההזדמ את קושי כל ללא שימצאו,
 שיעזרו הנכונים האנשים ואת נות

לקידומם.

 בהחל־ ביותר החשובה קביעה ^
 סירוטה, שרה השופטת של טתה 1 1

 ב״פגישה הנאשמים כל את חייבה שבה
 הקביעה היא לאשמה, להשיב הלילית"

 בנוסח הבדל כל רואה השופטת שאין
 למיש־ הודעה מסר שכבר מי בין החוק
כזו. הודעה למסור שעומד מי ובין טרה

בכ החלה הלילית" ״הפגישה פרשת
 בידיעות־אח־ גילת מרדכי שכתב תבה

ששי אלמוני ח"כ על סיפר ובה חמת,
 משרות־מילו־ להתחמק כרי רס״ל, חד

 כי הצהיר עמר שלמה ח"כ בלבנון. אים
הכחיש אבל אליו, מתייחסת הכתבה

 השאלות כל את מנתחת ההחלטה
 את במישפט, המתעוררות המישפטיות

 של תגובותיהט ואת אזולאי של עדותו
 שהוגשו כתב־האישום, על הנאשמים

 ■ המישפט. פתיחת עם בכתב
לע לסניגורים כעת שנותר מה כל

 על הנאשמים את להעלות הוא שות
 גיר- את למסור להם ולתת דוכן־העדים

 לגלות יכולה אינה זו עדות אולם סתם.
 הנאשמים שכל מכיוון רבות, הפתעות
 שבה בכתב, שמסרו בתגובה קשורים

מגירסתם. חלקים כבר פירטו
כי ידעו שלא טענו הנאשמים כל

מישפטיזוז בעיות 0
 אלה בימים שנכנס מרס, כוכב

 על מצביע תשע) (בית טלה למזל
 יהיה מהאריות גדול שחלק כך

יב זה מישפטיות. בבעיות מעורב
 לסוף אוגוסט אמצע בין בעיקר לוט

 יהיה לא אלה של מצבם אוקטובר.
מפ הם כאילו יחושו ולפעמים קל,

 יתברר נובמבר מחודש אך סידים,
להתגבר. מצליחים שהם

נסיעות •
ינו אמצע ועד הקרובה בתקופה

 נסיעות האריות מתכננים אר
 בז״ קעץורה, תהיה נסיעתם לחו״ל.

 ב- ובכנסים בהשתלמויות רך־כלל,
 ופחות ועבודה, לימודים מיסגרת

הנאה. לשם בטיול
 באוגוסט 26שמ״ לזכור כדאי

בנ מרס נמצא באוקטובר 29 ועד
 בעיות על מצביעה הנסיגה סיגה.

 תצא לא שהנסיעה יתכן מסוימות.
 בעייתית תהיה שהיא או לפועל

עלו בלתי״צפויים דברים במיוחד.
 להישאר ומומלץ להתרחש, לים

בגורל. להתגרות ולא בבית
לבינה שבינן ונזה •

 זאת היתה לא ברומאנטיקה
 חזקים שהיו קשרים, קלה. שנה

שני היו לפתע. הסתיימו לכאורה,
 בעייתיים, קשרים על לשמור סו
הא מאוד. מאכזבים היו אלה אך
 שחיים זוגות רק חלף. לא עדיין יום

ביני שהקשר אלה או שנים, ביחד
האח הושפעו. לא וחזק, יציב הם

נכונו חוסר על ביוקר שילמו רים
התחיי עול, עצמם על לקבל תם

ושיגרה. בויות
 מפ־ האריות יהנו הקרוב בעתיד

 להחליף ויוכלו רבות רשיות־אהבה
 שמעוררת בתדירות בני-זוגם את
 ה״פרפרים" כל של התפעלותם את

 הם מכך. יהנו לא הם אבל בעולם.
ואמי עמוק חם, לקשר מתגעגעים

בינת אותו למצוא להם וקשה תי,
לנ להכיר, ימשיכו מהם רבים יים.
ומ שונות בחוויות ולהתנסות סות

 יחרגו אפילו הם פעם לא שונות.
בעיני מקודשים שהיו מעקרונות

הנוכחית. לתקופה עד הם
 למצוא יוכלו יותר מאוחר רק

לב יוכלו שעימם בני־זוג לעצמם
 שיצטרכו ויתכן אמיתי, קשר נות

 הדבר ארוכה. תקופה להמתין
 ליצור יצליחו שהם ביותר הרציני

 שיחזיקו ידידותיים קשרים הוא
רב. זמן מעמד

חבב
א ר ז1ג

ח!•0םאו1
 למישרד־הבי- ופנה פה, הנאמר כל את

בפרשה. שיחקור כרי טחון
אזו אלברט היה דובר שבו הרס״ל

 כנהג אז עבד הוא מקריית־שמונה. לאי
 שבו בבוקר, ממטולה. בן־עמי יורם אצל

 (מישטרה מצ״ח לחקירת אזולאי נקרא
התק השוחד, בפרשת חוקרת) צבאית

 ממנו ודרש בטלפון מעבידו איתו שר
הח את עזב אזולאי מיד. אליו להצטרף

 שם לתל־אביב, בן־עמי עם ונסע קירה
הלי ״הפגישה בערב למחרת נערכה
לית."

 עורכי־ עמר, ח״כ השתתפו בפגישה
 ושרגא ארנון יגאל כספי, רם הדין

 למי אביטל הפרטיים החוקרים בלזר:
 יוסי חבר־אנד יקים: ואהרון ברסקי
בן־עמי. אזולאי, של ומעבידו הוכמן:

 על־ידי הוגש זו פגישה בעיקבות
 נגד כתב־אישום רוזנטל מרים התובעת

עד. הטרדת של בעבירה השמונה, כל
 וספג העיר באשמה, הודה בן־עמי

 נאבקים עדיין השיבעה יתר עונשו. את
בבית־המישפט.

בהח השופטת פסקה שעבר בשבוע
 על המשתרעת ומנומקת, ארוכה לטה

לה הנאשמים כל על כי עמודים, 13
זה מהלאשמה. שיב

ן ״הטרדה״1
 מפורטת היא שההחלטה כיוון **
/  מיש־ ניתוח על-ידי אפשר וממצה, *
הסו לפסק־הדין רמזים בה למצוא פטי

במישפט. פי

 קראו ולא כבר, נפתחה מצ״ח חקירת
 בחדשות שמעו לא ואף בעיתונים
 מחדר־החקי־ נעלם אזולאי שאלברט

רות.
 כאשר מיר, כי טענו הנאשמים כל

 בחקירה, נמצא שהוא אזולאי אמר
הפגישה. את הפסיקו
על־ פרטיכל נוהל שבפגישה אלא

 ד לבית־ נמסר והוא ארנון, עורר־דין ידי
מהראיות. כחלק המישפט

 פתיחת עם כי מודים הנאשמים כל
 נציגו אז כספי, עורך־דין אמר הישיבה

 על התלונן הח״כ כי עמר, ח״כ של
 חקירת־מצ״ח להיפתח ועומדת הפרשה
הפגי נמשכה זו הצהרה לאחר בנדון.

 חוץ הנוכחים, כל דיברו שבה שה,
 כאשר רק עמר. וח״כ ארנון מעורך־הדין

 בחקירת נמצא הוא כי הצהיר אזולאי
הפגישה. הופסקה אמנם מצ״ח,

 היא שאין — השופטת של קביעתה
 נמסרה שכבר ערות בין הבדל כל רואה
 — להימסר העומדת עדות לבין

 המשתתפים לכל כי לכאורה אומרת
 הדרוש הידע היה הלילית בפגישה

הטרדת־עד. של בעבירה להרשעה
נו שבה השניה, המישפטית השאלה

״הטר מהי השאלה היא השופטת, געת
 השופטת במיוחד. ו״הטרדת־עד" דה",

 לפשר במילונים מקיף חיפוש ערכה
לעדו חזרה ואחר־כך ״הטרדה", המילה

״הרגש בבית־המישפט. אזולאי של תו
או הלחיצה כולם נוכחות לחוץ. תי

אזולאי. אמר תי..."
כך על להצביע כדי בפרטיכל ״די


