
ר גלית  את ושמה שעליהם בפתקים מוקפת כשהיא בביתה שוועה ב
שוות באמצעות שנמסרה מודעה בעיקבות אליה שזומו מיסנוי־הטלטן

אליה שבנו הגברים עם בבגישות קוה מה מסבות היא טלטניות. להיכרויות

אלקטרוני שידוך
 גם מוכשרת גם ,25 נויד!, ^

מלב פרח שנקרא... מה זוהרת
משהו, באמת אתה אם צנועה). (ולא לב

 ויפה־נפש, יפה־תואר שנקרא... מה
."5131283 לטלקשר צלצל

במקומון פירסמתי זה בנוסח מודעה

 מתוך קשר", ״מחפשים במדור העיר,
 מתקשרים אנשים אילו לבדוק עניין

באמת הם כמה ער זה, מסוג למודעות

 התהליך סוד ומהו קשר, ליצור רוצים
ממודעה. היכרות של

שבהם מדורים יש שונים בעיתונים

ממך! יותר הרבה שאני בטוח אני עצמך? את חושבת כל־כך את ״למה מסר:

חי שונות: מודעות־היכרות מופיעות
 וחיפוש מיני קשר חיפוש חתן־כלה, פוש
ולא־מחייב. לא־מוגדר כלשהו קשר

 מודעות להופיע התחילו באחרונה
 וה־ המסורתי תא־הדואר במקום שבהם

 מיספר־ מופיע בו, הכרוך סירבול
טלקשר. בשם לחברה השייך טלפון,

 מעניין, אינטליגנטי, נאה, ״פנוי.
 חוש־ ,אינטליגנטית דכה, , מחפש
 ליצור לנסות שרוצה סכסית הומור,
שו קשר. ."5131888 טלק

שהו המודעות 56מ־ אחת רק זוהי
צילצלתי. השבוע. באותו פיעו

 הקו של השני ובעברו צילצולים שני
 על מוקלט הבחור, של קולו לי ענה

מוכר. הקול אלקטרוני. מענה
 דימיון. כל על עולה המציאות כן,

 להיות מתחיל וזה הוא, מי יודעת אני
מעניין.

 שהנושא ידעתי לא עדיין בשלב.זה
 את כשאגלה שבעתיד, כך, יתפתח
 שאליהם לאנשים העיתונאית זהותי

 בצירוף חיי, על איומים יגיעו צילצלתי,
עסיסיות. קללות צרור

 הראשונה המודעה בעל עם היכרותי
 של רב מיספר גילוי של התחלה רק היא

 לפרסם והנוהגים לי, המוכרים אנשים
קבוע. באופן מודעות
שהג צילצלתי, שאליו אדם, אותו

 אינטליגנטי, ״נאה, עצמו את דיר
כזה. באמת הוא מעניק...״

 וביקשתי קצרה, הודעה לו השארתי
 דקות מיספר לאחר ביתי. עם שיתקשר

 מי וזכר קולי את זיהה הוא התקשר. הוא
אני.

 מחפשת את ״מה הראשונה: שאלתו
האלה?" במדורים

 העיתונאי, העניין את לו הסברתי
מבו רווק עליו, תמיהתי את והבעתי

 במקומות דווקא קשר המחפש קש,
כל כשכלו אליהם מגיעים שלכאורה


