ה עו ל ס ג ו ה

לרו ת׳
נעמי

ד//
היא רוצה חמוק
היא רווקה בת  ,27נאה ,חטובה,
שיער שאטני ארוך ,עיניים כחולות,
 1.69מטר גובה ,שלא מחפשת חתן,
אבל מאוד אוהבת ילדים ,ורוצה ילד,
וככה היא אמרה לי :״ניסיתי למצוא
חבר־לחיים ,אבל לא מצאתי מישהו
מתאים ,ואפשר לומר שלהתחתן זה לא
בדיוק בראש שלי.
״אני רוצה ללדת ילד ,וכרגע הילד
חשוב לי יותר מאשר שותף לחיים .אני
לא מתכוונת לבוא אל האב בדרישות,
אנחנו לא נצטרך להיות בקשר ,אבל
לא אתנגד אם האב ירצה להיות בקשר.
״אני לא מחפשת שהוא יתמוך בי,
רק בילד ,ורוצה שהוא יכיר בו וייתן לו
את שמו .אם יתר עם כל זה תבוא גם
אהבה בינינו ,זה יכול להיות נהדר.
חשוב לי שהגבר יהיה בעל אישיות
מרשימה ,בן  30עד  ,35רגיש ,חם,
איכפתי ,בעל הופעה נאה מאוד ,גבוה,
מבוסס .אני מעדיפה רווק או גרוש,
אבל גם נשוי יכול לבוא בחשבון ".שאל
אותי על ).(1/2689

★ ★ ★

מאוזן:
 (1עונה ומחרף ):(3
 (3קבל לידיו אבן טובה בסין,
והחוב נפרע )) (5,4מ(:
 (9מה עשו לצבע? ):(4
 (10יזהר ומזי באיציאטיבה משו
תפת );(4
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נודע );(3
 (4המפקד שחזר משוני );(4
 (5חקלאי בור הורס הכל במכה
אחת — זה מה ששומעים
תמיד );(4,4
 (6קשת נקט בסנקציות בגלל
החמין );(3,3
 (7הידד לאיטלקים );(4
 (8בקט גם סופר? ובאנגליה?
);(5
 (9ארנב חפש בלויי לילה );(4,3
 (11זבן עם דם );(2
 (12המקופח היה מסמר הערב
);(4,5
 (16לזמרת יש כנראה חברת
תעופה ביון );(8
 (19מרוב בלבול לא מצאו את
הבירה );(4,2
 (21למי מורחים את הכסף של
הלוטו? );(5
 (22רץ עם שק );(4
 (23זמרת אייזן בטון );(2
 (24פורחת בקו הירוק? )) (3ח(;
 (27בקי ורהוט כהלל בשעתו ).(3

 (13דן שלי בצפון );(3
 (14שלוב רב במועצה — סיבה
לדכאון? );(4,2
 (15דחיפתה של הדוגמנית מנ
קודת נדגל );(3,5
 (17בקר טוב אליהו ,יצאנו בתיקו
);(4
 (18המחזה האנגלי הבלתי גמור
):(4
 (20המשקה מביא אסון לצל-
עותיו );(8
 (22מנוסה לבורסה );(3,2
 (24חזרו לתקופת האבן );(3
 (25הסופר הלך בקרי באגודה
);(4
 (26מעתה כל שוטר יקבל הנחיה
— ״בתחבולות תעשה לך
מלחמה״ );(4
 (28מעסה שד בחטא ,אבל בסך
הכל עושה טובה );(3,4
 (29עזר של רשע ).(3

מאוגד:
 (2ירד בצעירותו ועלה כאמן

 --------------אביגיל יגאי -

מיכתבים לרותי אפשר לשלוח
בדואר ,למדור זה ,העולם הזה,
גורדו!  ,3תל״אביב ,או להכתיב
בטלפון  .221017כנ״ל לגבי מידע
על מיכתבים המתפרסמים כאן -
קשר דרך הדואר או דרך ״רותי
★ ★ ★
בטלפיו״•

מעריצה יופי
״אני נשואה ,משועממת ובודדה,״
היא אמרה לי .״אני מעריצה יופי ,ואו
הבת כל מה שגורם לנעימות ולכיף
בחיים .מחפשת אותך ,נשוי או פנוי ,עד
גיל  ,45לקשר של אהבה .חשוב לי
שתהיה נאה מזעך ,מושך ,ממוצא אי
רופי ".מיספרה אצלי הוא ).(2/2689

★ ★ ★
קטע של ריבקה מיכאלי :הת
גרשתי ,היא אומרת ,כי נמאס לי
להיות ל בי• ★ ★ ★

סימפטיה למבוגרות
הוא בן  ,31רווק ,שסיים זה עתה את
לימודי הרפואה ועומד להתחיל בשלב
ההתמחות .הוא תל־אביבי ,אבל בחצי
השנה הקרובה הוא יהיה ירושלמי.
הוא נאה 1.75 ,מטר ,אינטלקטואל,
מעוניין בקשר עם נאה ,אינטליגנטית,
עדינה ,פתוחה ,חברותית ,היודעת לא
הוב .זה יהיה נוח אם את ירושלמית,

אבל גם אם לא ,תוכלו להסתדר .גילך
לא משנה לו — הוא מסתדר היטב עם
צעירות ממנו ,אבל מצד שני יש לו
סימפטיה מיוחדת למבוגרות ממנו,
בסביבות  40פלוס־פלוס .שאלי אותי
על ).(3/2689
★ ★ ★

חברות ואהבה
היא אקדמאית )מיקצוע טיפולי(,
פנויה)אחרי שנות נישואין רבות( ,נאה
מאוד 1.69 ,מטר ,בת  ,47נראית צעירה
מגילה ,רזה .רוצה בקשר איכותי של
חברות ואהבה עם אינטליגנטי ,רגיש,
פנוי ,פתוח לקשר ,נאה ,לא נמוך .שאל
אותי על ).(4/2689
★ ★ ★

סיפור אישי :הוא היה אצלי
בדירה .לא הרשיתי לו לעשן ,והוא
סבל קשות .בשלב כלשהו הוא
אמר :יש לי הצעה ,את תצאי החו
צה ואני אשאר כאן לעשן.
★ ★ ★

גישה ליברלית
הוא גרוש בן  ,38נאה 1.78 ,מטר,
יועץ השקעות ,מעורה בחיים ,גם
בפוליטיקה )בשמאל( .הוא אוהב אמ
נות ,ציור ,צילום ,טיולים ,ים.
עד כאן הוא ,ועכשיו את :נאה,
אינטליגנטית ,לא רזה מדי ,לא שמנה
מדי ,משהו באמצע ,בעלת גישה ליבר
לית לחיים ,אינטלקטואלית ,הרוצה
בקשר חם ,רציני וטוב .כתבי לו לת״ד
 , 10192רמת־גן ,או שאלי אותי על
)•(5/ 2689

★

★

★

היחסים נשחקו
הוא בן  ,42מיקצוע חופשי )תיק־
שורת( ,נאה ,בהיר־שיער ,משופם ,גובה
 1.80מסר ,נשוי ,אבל היחסים בבית
נשחקו ,וחסרה לו ידירה ,קשר טוב .הוא
רוצה אותך אינטליגנטית ,רגישה ,בע
לת חוש־הומור .מיספרו אצלי הוא

)•(6/ 2689

★ ★ ★

חטובה ועצמאית
היא בת  ,28נראית טוב ,גובה 1.70
מטר על  54קילוגרם ,יפה ,חטובה ,עצ
מאית באופייה ,טיפוס קל ,לא מהכ
בדים ,גננת במיקצועה.
אותך היא רוצה חמוד ,גבוה ,בעל
חוש־הומור ,פנוי ,לא שיגרתי ,מעניין,
חם ,גיזעי ,אוהב לחיות ,לטייל ,בן 28
עד  .32שאל אותי על ).(7/2689

חן טרמפ לחייל ₪ל₪ה

של אותה

׳* •

איתן עמיחי

הדברת נזדיקים

>01
בעלן

מומחים להדברת תיק1ים)מקי,(0י
תולעי עץ ,חוקי ספרים ומדים,
עיוטל מיוחד לאוועים למניעת
^ ^ יתושים וחוקים מעופפים.
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נתונים :אורגה גלילי, 21 ,
דוגמנית־מטלול ב ת חיל ת הדרך,
 1.76מטר 52 ,קילו.
תוכניות :להיות דיילת־אוויר.
עברה כג ר שלב־קבלה ראשון מ 
תוך שלושה.
שפות :אנגלית וצרפתית.
רקע :ילידת א שדוד ,ה אב הוא
עודך העיתון המקומי והאם היא
מגהלת״המערכת.
חלום :להת חתן עד גיל  23ול 
היות א ם צעידה לארבעה ילדים.
החתן :חזק ,טיפוט של מצלי 
חן ,אמין ,ח ם ,אוהב ,גאה ,גבוה.
ציטוט :אני רוצה נ סי ך כזה,
אבל אני לא יודעת א ם הו א קיי ם.

או ת ה גלילי
ח צ ה )סיך שאזל׳ אינ 1ק״ס

