
במדינה

 וינאי מאכל )5 מוכן )1 'מאוזן
 קיים )11 בהמה קרבן )10 ישראל מלך )9

 יצור )15 אויב )14 מטה )12 (לטינית)
 נכרי )17 עצמות מה )16 טבעי על מפחיד

 אלהיט )23 מינית סטיה נלעג, חיקוי )19
 סימן )26 למצרים כאלה עשר שלח

 )30 אשקוקי )28 סגולה כזה אנחנו )27
 )34 משקל יחידת )32 טיפות ירידת

 ראשו בלי מפורסם הר )35 סחרחרה
 עץ מין )39 מיניסטר )38 סוד )36
 )42 דומה לא אחר, )41 סנסיטיבי )40

 )46 גיאוגרפי מונח )44 צהבהב פרי מין
 )49 לפיל מיוחד אבר )47 עברי חודש

 )53 עצרה אנשים, קבוץ )51 השדים אם
 אפיפית ממתק, מין )55 משכנותנו אחת

 פצעי )59 מערב צד )57 יבש מידת )56
 הקלאסית ההודית השפה )60 בגרות

 חומר )65 סימן )64 מוקש )62 הקדומה
 התלוננות רטינה, )67 משונן )66 וולקני

 )71 אציל )70 הארץ במרכז עיר )69
כתובת )73 מים עוף )72 מתוק ממרח

 על רוב פי על המצויה תיבות בראשי
מצבות.

 )3 רשע )2 תנ״כי בושם )1 :מאונו
 מהטובים המורכבת קבוצה )4 דלק חומר
 מונע )7 חוב בעל )6 קצוות )5 ביותר

 למלאך אין אליה אגדית עיר )8 מפיו מזון
 ריקוד )13 אורך מידת )9 כניסה המוות

 )20 מטרה ללא הלך )18 עממי איטלקי
צנום )22 החושים אחד )21 בלע״ז אופנה

המערבי העליון בגליל ערבי כפר )24
 קדומה, ענק חית )29 טבור )28 עוד )25

 תרנגולת )31 ממנו גדולה אך לפיל דומה
 )37 המונית חגיגה )34 צליל )33.צעירה

 ריק חינם, )38 הדג של הנשימה איבר
אי שהופעתו רשלן לאדם סלנג מילת )42
 גז )47 צאן בן )45 אלה )43 מסודרת נה
 )50 פרופורציה בו, שמודדים הקנה )48

 מלך )52 בחילה )51 לאלהים פיוטי כינוי
 הכעסה, )56 מגיע נכנס, )54 שקספירי

 )61 יחיד הופעת )60 מתוק פרי )58
 רגשי ידידות, )66 ארבה מין )63 תכשיט

דת. איש )71 למאור משמש )68 רעות

ו 8 ג 9 ץ ב ש ח
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ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחילוק, חיסור חיבור, פעולות של

שפט מ
שורש טיבול

 ידיך תחת שעברו הגשים
— מדתות היו המטפל 7ש

לא. השופט אבד
 והזמין החנות דלת את נעל ״הוא

 כי ביקש שנישכבתי, לפני לשכב. אותי
 בין הקשר ,מה סירבתי. נעלי. את אסיר

 ויתר והוא אותו, שאלתי לפנים?/ רגלים
הרעיון. על

 רגליו כששתי גופי, על וישב בא ״הוא
 לטפל החל הוא שלי. הגוף צידי משני

 שהוא אמר כך אחר פני. את ולמרוח
נסיון. לשם טיפול, בבטן לבצע רוצה

 מישחה, מרח הוא החולצה. את ״הרמתי
 קצת. עוד החולצה את שארים ואמר

 רוצה הוא ■כי השיב למה, שאלתי כאשר
למישחות. ■שלי הגוף תגובות את לראות

גי החזייה, ואת החולצה את ״הורדתי
 מישחות. עליהן סרח והוא שדי, את ליתי

בפיטמות. לשחק התחיל בזמן, בו
 זריקות חמש לי הזריק הוא מכן, ״לאחר

 לי עזר הוא לגמרי. אתפשט כי וביקש
הו התחתונים את המכנסיים. את להוריד

 צריכה לא ,את אמר: הוא ואז לבד, רדתי
 אשד, של הראשון הגוף לא זה להתבייש.

השני.׳ לא וגם רואה שאני
״— התחיל הוא ״ואז

אינטימי. אנאטומי תיאור בא ״כאן,
 זה, מרתק תיאור חודשים. שישה
 מועלם, דוזי המשטרה באוזני שהשמיעה

 שיטה אלא מסרט־מתח, סצינה היה לא
 עליה שהפעיל קוסמטי, לטיפול חדשה
 שעלה ),27( לצעיר אמנם גרשוני. גיורא
 רשיון היה לא שנתיים, בגיל מתימן ארצה

 זאת למרות אך — בקוסמטיקה לעסוק
ה שיטותיו את רבות מלבסיות העדיפו

חדשניות.
 אנושית, פעילות תחום בכל חלוץ, ככל

 של מחוסד־ההבנה גרשוני גם השבוע סבל
 פרס־ במקום ן חסרת־המעוף השיגרה
 כה מדעי בתחום נסיונותיו על עידוד,
 על־תנאי מאסר חודשי שישה חטף חשוב,

קנס. ל״י 1,500ו־
 צעירה מועלם, רוזי פחות. תמימה

 כל ראתה לא ברגלה, משותקת חביבה,
 שדיווחה עד — הקוסמסי בטיפול פסול

 היתד, הגיסה לגיסתה. בתום־לב, אודותיו,
המרוצה הלקוחה את שלחה פחות, תמימה

 אותי הביא הוא הטיפול, כדי תוך
 ולא בן־אדם, רק אני לגירוי. טוף סוף

 בחזה, עיסוי לי עשה הוא בעדו. מנעתי
ובגב. בישבן באבר־המין,

ה בפעם אצלו הופעתי שבועיים לפני
 למחסן להיכנס לי אמר גיורא שלישית.

 יהיה זד, אם אותו שאלתי ולהתפשט.
כן. השיב והוא טיפול, אותו

 הדלת את נעל הוא הוא. וגם התפשטתי,
 אותי נישק הוא גופי. את לעסות והתחיל

 עיסו לקיים אתנגד אם שאל ואחר־כך
שלא. עניתי יחסי־מין.
 מד, אז הטיפול. שזהו הזמן כל חשבתי

 שזה הבנתי מיזמוזים? ושם פה היו אם
דרי וכי יחד, נימצאים שאנו מכך נובע
 של יחס מתוך נובעת ליחסי־מין שתו

אלי. קירבה
 הגישה ניצול. כל במעשיו רואה לא אני

 בשטח חופשית יותר היא לחיים שלי
המין.
 דעתו היתד, גם זו ספירה. כאן עד

 היסודי הטיפול על עצמו, גרשוני של
 בפשטות הוא הסביר ללקוחותיו: שהעניק

ב שעשיתי ״מה המקצוע: סודות את
 ממד, שלי. אישיים נסיונות אלו נשים,

 שום קיבלתי לא למשל, לדחי, שעשיתי
 רק רציתי חולד,־מין. לא אני מיני. סיפוק
 של לפתרונות להגיע כדי נסיונות, לבצע

הפנים.״ עור מחלות

רה תחבו
אנ״ס התפוזים מיכ ה

 חרמו הבטיחות סיירי
 את ותפסו — פהקיץ

הלא-נכונים. האשמים
ואפ וולפשטט אברהם סיירי־ד,בטיחות

המ מיטב לפי באוויר, בהו פריפם רים
 נשמעה כאשר תפוז, סיירת של סורת

הצורמנית. הבלמים חריקת
 חיפה, דרך מכיוון שהגיעו כלי־רכב שני
 לפנות וביקשו ברמת־גן ביאליק ברחוב

הופ — סילבר הילל אבא לרחוב שמאלה,
 אותם שעקפה פרטית מכונית על-ידי תעו

 לפניהם ועצרה הימני, בנתיב במהירות
 ברמזור כאשר זאת, כל בלמים. בחריקת

הצהוב. האור כבר ניצנץ
 עקף עבירות: שלוש עבר העוקף הנהג

 הצומת לפני מהירות הגביר — ימין מצד
הצומת. לפני ועקף —

מקרין דרור ופרקליטו (מימין) גרשוני נאשם
לפנים? הרגליים בין הקשר מה

הס ״היא במשטרה. להתלונן בבהילות
הס תמימותי,״ את ניצל שהוא לי בירה
 שכל חשבתי ״אני רוזי. השבוע בירה

 קשורים היו לי עשה שהוא השיפשופים
 רואה הייתי לא גיסתי, לולא בטיפול.
 מגונה.״ מעשה כל במעשיו

 שלא אחרת, לקוחה חופשית. גישה
 של בקוסמטיקה מגונה מעשה כל ראתה

פרחי. ספירה היתד, גרשוני,
 סגילוי־לם )22( ספירה, סיפרה

 הטיפול: נערך כיצד מרענן,
 ואת חולצתו את מוריד שגרשוני ראיתי
 זה? מה לגמרי. עירום ונישאר מיכנסיו,

 עושה שהוא ענה הוא אותו. שאלתי —
להתלכלך. לא כדי זאת

 עובר היה זה כל כצומת. תינוק
 לעצור הנהגים שני נאלצו אילמלא בשלום,

 למנוע כדי בם, נפשם עוד כל ריכבם את
משולשת. תאונה

 מכלי־ריכבם, השניים יצאו מובן, בזעם
העוקף. הנהג את קצת לחנך כדי

 שישבו הסיירים שני נזעקו זה, בשלב
 מאחר הצעקות. לפשר התעניינו בצומת,

 לאפם, מתחת שהתרחש מה את ראו שלא
הנהגים. לגירסאות נזקקו

 הפריע שבאמת מי כי החליטו בסיכום,
 הנהג בביאר, פנחס דווקא היה לתנועה,

 :התוצאה העוקף. בנהג לגעור שיצא
המישטרה. לתחנת להילוות נתבקש בביאר
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