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 חוס-אדמדם, שיער תיאור:
 גת מטר, 1.68 גובה חשוב, גוף
27.

הש מורה, היתה עיסולוים:
ב שותפה היא וכיום תעממה,
 הנקראת תל״אביבית, מספרה
 החביבה להקת-הרוק על״שם
מדברים. ראשים עליה,

 שנים שלוש בעולם; טיולים
 באד־ שנתיים במיזרח״הרחוק,

צות־הברית.
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טובים גירזשיז
 בחנוכה,״ לבר להיות לא לי ״מתאים

 ״כשהילדים בטלפון, לי אמרה היא
 בת היא שלהם.״ אבא את לבקר נוסעים

 גבוהה בנים, שני פלוס גרושה ,41
 נראית ספורטיבית, מטר), 1.78( מאוד

מיוחד. ובחינוך באמנות עוסקת מצויין.
להכ היכולות מאלה בת־מזל, היא

 טובים טובים״, ״גירושין להן שיש ריז
 חברה להיות יודעת היא הבחינות. מכל

 הכל רואה החיים, את אוהבת טובה,
 בה יש אופטימית. ורודות, בעיניים

 הרבה זאת לעומת אבל שמרני, משהו
 צריכה לא עצמאית, היא פתיחות.

 שהיא מה כל אבל עליו, להישען מישהו
בשניים. לעשות רוצה היתה עושה,

 תיק־ שתהיה מבקשת היא ממך
להש שחייב אחד לא ובן־זוג. שורתי

 למרות שלה, המישפחתי בעניין תלב
 גילך נהדר. יהיה זה יקרה, כן זה שאם

 האישית. ההרגשה חשובה משנה, לא
 שאנו כמה בני שאנו מאמינה )1/2675(

מרגישים.
★ ★ ★

יפה עזרם
ש מצייר, אמן, הוא  כן, מאוד, רגי

 נוער ילדים, עם ועובד בספורט עוסק
 גובה שיער, בהיר ,31 בן ומבוגרים.

 הבנה של גבוהה יכולת בעל מטר, 1.80
 שקט מבפנים, הרבה נותן וסבלנות,

ויציב.
 שלווה, נאה, בחורה מחפש )2/2675(

 קבלה יכולת בעלת יוצרת, שתהיה
 החיים, אל במקוריות שתתייחס והבנה,
 תדע זה עם ויחד עצמה ברשות תעמוד
 לא הגיל יחר. של יפה עולם לבנות
 האדם יותר חשוב אומר, הוא חשוב,

שמאחוריו.
★ ★ ★

מיסכנה גרושה
 גרושה אחת, אליי צילצלה מזמן לא

 הרווק את להכיר שרצתה ,30 בת
 באותו מהמדור ,45ה־ בן המחוזר,

 את לה נתתי לא בקשתו, על־פי שבוע.
 ממנה וביקשתי שלו, מיספר־הטלפון

שלה. את
 לקבל יכולה לא אני אמרה, היא לא,

 את לי תני אז בעבורה. שיחות־טלפון
 היא לא, הצעתי. בבית, שלד המיספר

 אולי יכולה, לא אני בבית גם אמרה,
 של בסופו שלו? את לי תיתני זאת בכל
מוות היא כך, זה שאם אמרה היא דבר
 השיחה. את וניתקה איתו, הקשר על רת

עליה. ריחמתי קצת

 בסידרת״טלוויזיה גרוש, גבר
 שגבר אמר מי אמריקאית: קומית
 יחד לחיות יכולים אינם ואשה
 ואני גרושתי אפלטונית! בצורה
 השנים שלוש במשך ככה חיינו

לנישואינו! האחרונות
★ ★ ★

 אשקלון תושב והוא מוטי, שמו •
ספורטי נאה, מטר), 1.90(גבוה ,30 בן
 עובד רומאנטיקן, מוסיקה, אוהב בי׳

 עם רציני בקשר מעוניין טכני. כפקיד
אינט ועיניים, שיער בהירת גבוהה,

 פתוח,) ראש בעלת עצמאית, ליגנטית,
 .30 עד ודרומה, הארץ מרכז תושבת
כט אותו למצוא אפשר היום בשעות

.051־49122 לפון

★ ★ ★

עצמאית טליה
 עיסוק: בלי, גרושה ,42 בת היא
 יפה, היא והאמנות. העיצוב בתחום

 לא שהיא אומרת והיא מטר, 1.69 גובה
 מאוד מעט יש מאצ׳ואים. עם מסתדרת

 שהיא בבידור, הקשורים בעולם, דברים
 לכל פרט הכל, למעשה אוהבת שונאת.

גבוהים. בדציבלים שקשור מה
עצ מאוד (״חיה טלה מזל בת היא
 שהתעקש אסטרולוג, ויריד מאית״)
 שלה שבן־הזוג אמר מפה, לה לעשות

 ביום שנולד אחד אריה, בן־מזל יהיה
 מחפשת, היא יולי. חודש של האחרון

 קטנוני, לא נדיב, אופי עם אריה כן, אם
 לי נראה איתו. לכייף שאפשר אנושי,

 היא אבל אריה, לא אתה אם שגם
 לשאול יכול אתה בעיניך, מוצאת־חן

).3/2675( על אותי

★ ★ ★

גמה קצין
 (לשעבר), בצה״ל בכיר קצין הוא

 עבר בעל היטב, בנוי מטר, 1.90 גובה
 כל־כך נראה אבל ,59 בן ספורטאי, של

 לפעמים נאלץ שהוא עד מגילו, צעיר
 תעודת־זיהוי. בעזרת גילו את להוכיח

 בחיים עכשיו לו שחסר ומה אלמן, הוא
 נאה, גבוהה, אינטליגנטית, אשה זו

 על אותי שאלי .50 גיל עד חטובה,
)4/2675.(

★ ★ ★

 להכתבת גם בטלפון, רותי
 ב־ כתמיד משלכם, מיכתנים
221017.

עזרא נעמי
!בארצוודהברית ק1יזרודהרח0ב

 ן שיחיה עושה, שאני מה מוטו;
 | מהחיים, ללמוד וגם: טוב. הכי
מספרים. לא

 1 אבל להוראה, לחזור חלום:
 י רגיל, בית-ספר של נמיסגרת לא

ליברלי. פתוח, בית־ספר אלא


