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מאוזן:

 פרק )5 בארץ; נפוץ נוי עץ )1
 )10 והירך; השוק שבין הרגל

 טוב מטבע )11 קטן: חדר תא,
 שאינו )14 בבואה; )13 לסוחר;

 חלק )16 ברח; )15 בדבר; נוגע
 המיתר שבין העגול שטח

 עברי(ש״מ); משורר )18 והקשת,
 חרישה )21 גדול; ילקוט )20

 זהר; נגה, )22 אדמה; של קלה
 נהר )25 כפים; עמל )24

 חמוץ; עשב מין )26 באיטליה;
 סרח )30 מרות; צרות גרם )28

 היה )31 אשה; לשמלת ערף
 עקרו שברו, )32 ולח; רטוב

 אל פנים קרב )34 קל״ז>; (תחלים
 של ספר גבור )35 במקלות; פנים

 סבוב )36 קיפלניג; רודיאר
 בן־ )39 וסבוב; הלוך בתקופה.

 בן של שאלתו תחילת )41 אדם;
 לח מידת )43 רעש; )42 רשע;

 מקראי ביגמיסט )45 קטנה;
 )48 רבוי; מילת )46 ראשון;
 אבן )50 מתכת; של גדולה קערה
 )52 אומץ; )51 בחושן; טובה

 במש׳ עוף )57 קח! )54 חשש;
 ליד בר״ת תוספת )61 הצפרים;

 סוס )62 חי; איש של שמו
 גבוה; )64 מרכבה; לו שרותמים

 ילדים; )66 בארץ; חוץ עיר )65
 )70 דעת; חסר )69 חזר; )67

 מכוניות; ליצור צרפתית חברה
 לשכרה; שתה )74 הנכר; בן )72
 מלמד )77 שממה; מדבר )75

 פעולת )78 תימני; בחדר
 הצמיד, חיבר, )81 האמירה;

 לחלוחית; רעננות, )83 כפתר;
 )89 אות; )88 הרג: )86 מפני; )85

 )91 המינים״; ״מוצא מחבר
 )95 נייד; )93 צער; קריאת

 כינוי )96 קלקל; השחית,
 טון )98 (ר״ת); הקבלה לחכמת

 ממקום נע )100 מוסיקלי;
 במשחק אביזר )102 למקום;
 )104 חפירה; כלי )103 ספורט;

 המערבי; ים־המלח חוף על מעין
האשקוקי. משחק )105

מאוגד:
מין; )2 הצבאים; ממש׳ חיה )1

 למירוצי זירה — אצטדיון )3
 שליח; )6 הכלי; בסיס )4 סוסים;

 )9 טרף; צפור )8 קטן(ח); גרזן )7
 )15 קמצן(ח); )12 הפסק; הנח,
 )17 פרי; נתנו )16 נחות; בזוי.
 )20 קוץ; מין )19 קשות; הכה
 כסף קנס )21 (ח); הון בעל

 מילת );3,3( שחרור תמורת
 )26 קבול; כלי )24 משאלה;

חותכת; שן )27 סמטא; צר, רחוב

 לעג של צפצוף )30 ממטרה; )29
 משורר )33 ח׳); י״ט, (ירמיהו

 נוכרית; פאה )34 (ש״מ); אידי
 )37 דבר; ומוכיח מאשר כתב )36

 עפר ערמת )40 ונשמר; נסתר
 )44 שפל״רוח; )41 חרב; במקום
 )47 חובה; תשלום )46 בוסתן;

 וכינוי שם )49 תנועה; איבר
 תוכחה נביא )50 יפה; לאשה
 בזמר; גברי קול )4 חג; )53 לדוד;

 קומפוזיטור, 16 הנצחון; אות )55
 צנח; )58 ופוגה"; ״טוקטה בעל

 נקיק )60 נחמן; בן משה ר׳ )59
)66 שמח; )63 מדף; )62 בהר;

 לכבוד נוזלים יציקת )71 הצעיר;
 )76 תוחלת; תקוה, )73 אלוהים;

 אמיץ, )77 לטוב; נבדל נבחר,
 כח )80 רך; פרי )79 רב־כח;
 )84 חבורה; מחלקה, )82 נעורים;

 ״אליאנס״ חב׳ )85 יצר;
 )87 (ר״ת); לחנוך הצרפתית

 ארץ )90 בקשה; מילת
 קלקל; השחית, )92 בבריטניה;

 חכה! )97 תבל; )96 נעימות; )94
 שד; )101 צער; בכי )99 (ארמית);

 מוקפת יבשה )103 כועס; )102
מים;
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 לך נשמע ותיאורו ממנו, צעירה קצת

 לת״ד אליו לכתוב יכולה את מעניין,
בת־ים. ,3536

★ ★ ★

גודם רא פרפר, לא
 שעבר, בשבוע כמו השבוע, גם
 זה, מה נשים. הן הכותבות כל כמעט

 אהבות עם מסודרים כבר הגברים כל
 שהשירות מקווה אני בנות־זוג? ו/או

 לי יאזן זה, מרגע החל החדש, הטלפוני
 גרושה ״אני העניינים. את קצת

 אופטימית, רומאנטית, ירושלמית,
 1.65 גובה ,52 בת בסדר, נראית כנה,

 קשר ״מחפשת ).16/87(כותבת מטר,״
 לא אך אוהב־ספר, איש וטוב, בוגר

 מרובע, לא אך ישר, תולעת־ספרים,
 את אוהב חוש־הומור, בעל אך רציני,
 50 בן עליה, מטורף לא אך הארץ,
 מלהיות לו חלילה צעיר, אך פלוס,
 צבר אקדמאי, גולם, חס־וחלילה פרפר,
ופנוי.״

★ ★ ★

אופה גם יפה. נם

 סיפר אמיתי, ג׳נטלמן שלי, ידיד
א איך לי א - כזה נעשה הו  שלו אב

 למישהי תעשה ״אל לו לומר נהג
 שייעשו רוצה לא שאתה מה אחרת

לאחותך.״
*

יפה בלונדית
 כל־כך חשוב לי היה לא עכשיו ״עד
 כותבת מישפחה,״ להקים בית, לרצות

 בשלה מרגישה אני ״עכשיו ).18/87(
 בחברה בכירה מזכירה ,28 בת אני לזה.

אומ בלונדית, רווקה, גדולה, ציבורית
 רזה, מטר, 1.70 גובה יפה, שאני רים

ים. טיולים, תיאטרון, קולנוע, אוהבת
אסת ואלגאנטית, מטופחת תמיד

 לעומת אבל רצינית, אני נקיה. טית,
 תמיד, מחייכת לצחוק, אוהבת זאת,

 גבר להכיר אשמח יציבה. אופטימית,
 גבוה, אסתטי, בנאדם, קודם־כל שיהיה

 מסודרת אני .40ל־ 30 בין נקי, נאה,
הוא שגם לי וחשוב כלכלית, מבחינה

 מטופחת, יפה, רווקה, ,27 בת היא
 מטר 1.63 דקת־גו, להתלבש, אוהבת
 ולהתפנק, לפנק לארח, אוהבת גובה,

 ועד מסיני — בבישול ״10״ לה יש
 את מידידים שמעה כבר היא מרוקאי.
 אופה״. גם יפה, ״גם הידוע המישפט

 כרגע אבל וגננת, מורה היא במיקצועה
 היא לעכשיו נכון אחר. בעיסוק היא

 לטייל אוהבת צברית, תל־אביבית,
 בבוקר להשכים מסוגלת בחוף־הים,

הזריחה. את לראות כדי
 — נאה כן, אמין, בן־זוג על חולמת

 אבל יפה־תואר, להיות חייב ״לא
 העוסק למראה״. נסבל נחמד, שיהיה

 עם אותך רוצה היא מעניינת. בעבודה
 ילדים, אוהב מרובע, לא ראש־טוב,

 שורשי. ארץ־ישראל־היפה, של טיפוס
וקי מושבניקים נגר שום־דבר לה אין

הוא אצלי מיספרה להיפך. בוצניקים,

לשיחרור מצפה
מצ בשיריון, חימושניק ,21 בן הוא

 הוא הקרוב, לשיחרור בקוצר־רוח פה
 מיבנה גובה, מטר 1.70 שחרחר, נאה,

 דיסקוטקים, לטייל, אוהב ספורטיבי.
 מי את פרט לא הוא וים. פופ מוסיקת

או בגילו. את אם להכיר. מצפה הוא

ל ע
מחשבים
ומטוסים

 גיוון אוהב ,27 בן וולף, מיקי
 פשוט הוא השיגרה עם בחיים.

בו עמוק הוא לבן מסתדר. אינו
 - שונים עיסוקים בשני זמנית

 תואר בעל איש-מחשבים, הוא
 שותף במדעי-המחשב, ראשון

 בגראפיקה העוסקת בחברה
 דייל- וגם ממחושבות, ואנימציה

באל־על. אוויר
 אביו בירושלים. נולד מיקי
 גראפיקה. לימדה ואמו מהנדס,

 של מוצלח שילוב שהוא נראה
 האב, של טכני רקע - השניים

 לו יש האם. של אמנותי ורקע
 בהיר שיער כחולות, עיניים
 תכונות מטר. 1.78 וגובה

 כנות, יושר, - לו החשובות
 אוהב אסתטיקה. שקט־נפשי,

 נשים יפים, בתים יפה, אמנות
יפות.

כזה.״ יהיה
★ ★ ★

 להחליף שאוהב מגבר שמעתי
תן ה - קרובות לעיתים או הב  הא
א ם רק ניצחית, הי קטי ביי  האו

משתנים.
★ ★ ★

בטלפון לרותי תיזכורת
 המדור את קראו שלא אותם לטובת

 שירות על הבשורה הנה שעבר, בשבוע
 בטלפון. רותי — לעצלני־העט חדש

 מיכתביס כותבי עם קשר ליצור אפשר
 משלכם מיכתבים להכתיב או למדור,
תל־אביב. ,221017 בטלפון

וולח מיקי
ואמנות׳ טמי רקע

 עיסוקיו שני על מילים כמה
הממוחש האנימציה - השונים

 לסירטי-הדרכה משמשת בת
 בווידיאו- ולאפקטים ופירסום,
 ותנועת דמויות יוצרים קליפים.

 מזיזים המחשב, מסך על ציורים
 מראש, כמתוכנן הציורים את

 סרט על מקליטים התוצאה ואת
משלו אחד שהוא מיקי, וידיאו.

 שזהו אומר בחברה, שותפים שה
 אנשים אבל בארץ, חדש מדיום
אליו. להתרגל לאט״לאט, החלו,
 כיף, ״זה כדייל: עבודתו על

 להכיר שם, ופעם כאן פעם להיות
 תערוכות לראות חדשים, אנשים

נחמ עבודה בעולם. ומוסיאונים
 ממה זוהרת פחות כי אם דה,

שחושבים."


