
אבידן נדיב מאדו

מאוזן
 נשמע שהכלי למרות .1
)3(סימפטי לא בהחלט נעים
 מה סגורה כשהמסעדה .3
 רעב? קזינו עובר לעשות עלול

)5,4(
 על מקובל לא חריץ יש .9
)4(הלוח
כג לו אשיב כשאשוב .10
)4(מפרגן שאינו על מולו

 להוגה חזרה הזמרת .13
)3(הרעיון
 יהיה לא אבל רותח! וי! .14

)6(לחוץ(מ)
 מהסופר חוזר כשהוא .15

)5,3(אבא! בוק, רן מכריז: הוא
)4(לבחירתך קופסה .17
 ברמת שלתנאי כנראה .18

 הופעה פעם היתה זו השכלה
)4(מרשימה יותר

 לנצחון שזכו הפייטרים .20
)8(מלכים
 כסף, לעשות יודע אולי .22

 יודע מי לא הוא במוסיקה אבל
)5(מה(מ)
)3(בצהל שלי המרכז .24

ן רו ת ן פ פ ו י ס ש 2383 ת

מ3ת5ו1001[1]2ו
מכ את במקצת הפחתת .25
)4( אוביה

למ עבודתו ביצע הנפח .26
)4( מתה כבר שהבהמה רות

בתיאט מופיע המשורר .28
)3 ,4( רון

 בשובו בטוב חש לא .29
)3(מהרטוב
מאונך

 משמחת ידיעה הביא .2
)3(מהחי
 בהעברת השכל את שיגע .4

)4( ידיעות
 מתקופת עוד סגור הגשש .5

)8(הפלמ״ח
 שהוקדשו שורות מספר .6

)6(שומם לאוקינוס
 הבהמה עבור ישלמו .7

)4(טובה בשעה
)5(בחייר! מכרוז? פחד .8

 שהשחיין שמענו ברכה! .9
)3,4(נעלם הגרוע

 מבר־ נקודות שתי רק .11
)2(מספיק זה קוביץ?

נמ בדיוק בעקבותיהם .12
)5 ,4(משנה, לא זה לי אבל רץ,

 כלל בדרך המופיע סרוב .16
)4 ,4(הגילוח לאחר

שה יודעים המקורבים .19
 פיקנטי אינו אבירן דוד משורר

)6(בעצתו לשאול מומלץ ולא
או לבצע לשאוף צריך .21

)5( תה
מאוזן״ 25ב״ כמוך עשו .22

)4(
)2( באמונה פרנס .23
 פונים שר איזה אל .24
)3(ירק? בעניין
באדמה בר־מינן של בית .27

)3(

 בעיות
 ולבטים

המין בחיי
מאת

זידמן מרדכי ד״ר
רשפים הוצאת

 לספרות הישראלי המכון
ופדיקוה קוסמטיקה נשים

קורסים *
 מניקור פדיקור - קוסמטיקה - נשים ספרות
(אפילציה) לצמיתות בחשמל שיער הוצאת

יופי ומכון סלון *
 טיפול פסים, צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסרוקות,

ובשעוה לצמיתות(אפילציה) שיער הוצאת איפור, פנים,
כלות הכנת *
מעולה שרות * עממיים מחירים *

229388 ;226066 )4 (יודפת 190 דיזנגוף ת״א,

פ ■■■ קו ס רו הו
)21 מעמוד (המשך
 הדקדקנות השני. עם האחד

 העקרב של לפרסים והכניסה
 למרות השוד, על להכביד עלולה
 את להעריץ ממש מסוגל שהוא

 גישתו ועל כישרונותיו על בן־זוגו
 העקרב אן דבר. לכל הרצינית

 נוחיותו, על לוותר מהשור ידרוש
 הגישה לנד. מסוגל יהיה לא וזה

 השוד מאוד, שונה היא גם למין
 חדשות התנסויות מחפש אינו

 סקרן העקרב ואילו לבקרים,
 בנושא והמצאות חידושים ומחפש

זה.

חר ע ם ע ת ש ק
 מהשני, האחד שונים מאוד הם
 לשור ביחד. להם טוב די זאת ובכל
 של תפיסת״העולם את להבין קשה

 מהשיחות נהנה הוא אך הקשת,
 ומהשקפת־ האינסלקטואליות

 הקשת. של הרחבה העולם
 הקשת של חוסר־הרכושנות

 אותו ומושך השור את מדהים
 דואג אינו לעולם שהקשת זה אליו,
 בשור נוסך בעתיד, שיקדה למה

 אופטימיות לו ומוסיף ביטחון
 הרגשת לקשת נותן השור ושלווה.
 חייהם זאת ובכל ושקט, יציבות

 חוסר בגלל קלים לא המשותפים
 משום ביניהם, בסיסי הבנה

 לחופש הקשת של החזק שהצורך
בשור. פוגע כמעט ולעצמאות

שור עם גדי
 האחד מתאימים מאוד ושור גדי
 לקבוצת משתייכים שניהם לשני,

 די לחיים וגישתם האדמה, מזלות
 שליו יותר השוד כי אם - דומה
 שנחוץ מה בדיוק וזה בטוח, ויותר
 ומעודד אותו מרגיע השור לגדי.
 נתפס שהוא פעם בכל אותו,

 לקשריו באשר וחששות לחרדות
 מסוגל השור אחרים. אנשים עם

 קדימה, אותו ולדחוף בגדי לתמוך
העצמי. בטחונו את מאבד כשהוא

לי שור עם ד
 כאן במיוחד, מתאימים לא הם

 והאדמה, האוויר מתנגשים שוב
 השני. עם האחד מסתדרים ולא

 והשגיונות מהמוזרויות נבהל השור
 את סובל אינו והדלי הדלי, של

 הוא השור. אותו שמגביל ההגבלות
 אחד, לאדם שייך להיות מוכן לא .

 מקבלים וכולם כולם של ידיד הוא
 רוצה השור היחס. אותו את

 בלבד, אליו שמתייחסים להרגיש
 אחרים. עם להתחלק מוכן לא הוא
 ואיש ולחרדות, למתח מביא זה כל

מהקשרים. נהנה אינו משניהם

ש ם ע ם ר1דגי
 בחברת האחד להם נוח די

 מהתלישות נהנה השור השני.
 דגים, בן של וחוסר״המציאותיות

 של הטוב למזג נמשך והדגים
 זה ביחד, לחיות כשעליהם השור.

 נתפס הדגים הולך. תמיד לא
 דבר, מכל ונעלב קטנים לדברים

 דברים הם אלה השור ובעיני
 גם וחסרי״חשיבות. שטותיים
 של הבלתי־פוסקות התלונות

 השור את מזיזות לא הדגים
 את להביא עלול וזה משלוותו,

דמעות. עד הדגים

ה שור עם טל
 מוצלח. לא צירוף זה וטלה שור

 של וההרפתקנות האימפולסיביות
 השור, את ומרגיזה מעצבנת הטלה

 מראש דבר כל לתכנן שאוהב
 קבועה בשיגרה ולחיות

 עלול הטלה ובלתי-משתנה.
 ליד חנוק ולהרגיש להשתעמם

 להתנהגות אותו יביא זה השור.
 יסבול. לא שהשור דבר מרדנית,

 ששניהם הוא, לקרות שיכול מה
 איך בתיכנונים עסוקים יהיו

 מהם ואיש - בשני האחד להתנקם
מרוצה. יהיה לא
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