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 ״אנוכי שכתב הסופר )1
 )10 ״סלוני״; ריקוד )5 הרובוט״;

 )13 עגנון; )11 מים; תנועת
 דין; )15 יאיר; נרו )14 אמתחת;

 כלי־ )18 הפסח; ממאכלי )16
 האולימפוס; מדרי )20 כתיבה;

 )22 חשמלי; לזרם מקור )21
 שנה; עונת )24 ממונחי־המחשב;

 שהה שבו אי )26 נגמר; )25
 )30 סירה; מין )28 נפוליאון;

 סידורי; מיספר )31 קדומה; מידה
 )35 התנגדות; )34 התיישנו; )32

 )39 פסיכולוגי: מונח )38 לבנה;
 מוסד )42 סיכום; )41 תווית;

 )45 אדיב; )43 תיקשורתי;
 )48 רמה; גיבעה )47 מינעל;

 )51 מידת־נפח; )50 ליל־קודם;
 )54 דורון; )52 באלף־בית; אות

 עיר )61 מרבים; אחד )57 נימוס;
 הפנינה; אם )64 בור; )62 כהנים;

 מילת )66 המזלות; אחד )65
 האלף־בית; מאותיות )67 תנאי;

 לא )70 העיכול; ממערכת )69
 שוויצית; עיר )72 טינה; שמר

 מילת )75 ספר; של חלק )74
 )78 נוצרי; שליח )77 שאלה;

 מידה )83 קמץ; לא )81 זר; כסף
 )86 התרחש; )85 חשמלית;

 מיספר )88 משמעות; מייצג
 לא )91 פרוצס; )89 הצדיקים;

 שאון; )95 עליון; כיסוי )93 חם;
 מילת )100 מדף; )98 שן; )96

 )103 בשח; מושג )102 שלילה;
 )105 עברי; משורר )104 ילדה;

האש״. ״מגילת משורר

מאוגד:
 נקודות שתי )2 ימה; )1

 אות )4 חווה; )3 ספורטיביות;
 שזזה עצם )7 קיים; )6 הניצחון;
 )9 באנגליה; מלכה )8 ממקומה;

 )16 בגד; )15 ירק־גינה; )12 בוץ;
 )20 עוף־מים; )19 שוק; )17 פגם;

 )23 עונתי; פרח )21 כינוי־גוף;
 )26 משכר; )24 הגוף; אחורי

 )29 אירופית; בירה )27 עיטור;
 )33 מנהג; )30 מלכותי; עוף

 קטנה עיר )36 מפלט; )34 פרוש;
 )41 אף; )40 קיים; )37 בארץ;
 )47 יהיר; )46 גבוה; )44 מיפתן;

 )53 חרב; )50 מגלב; )49 הרי;
 לבן; ספורט )54 דימיוני; סיפור

)58 מחזאי; )56 מירת־נפח; )55

 מהמיתולוגיה )59 למטה; לך
 )60 שד; כעין הסקנדינבית,

 מעשר )62 מוסלמי; שליט
 ערבות; )66 משקה; )63 המכות;

 מאכל; צמח )71 גדעון; מבני )68
 )77 חוטם; )76 המינים; אחד )73

של סוג )79 השעה; את מראה

 )82 שלילה; מילת )80 כובע;
 )87 מהר; )85 זוך; )84 גיבעה;

 )94 יצר; )92 ליגלוג; )90 טעם;
 )97 פשע; )96 המזלגות; מכופף

 טבעת )101 הכשל!; )99 מגד;
 מילת )102 להברגה; מתכת
בקשה. מילת )103 שאלה;
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מ ע ב
תן חי אי מי ע

מדיקים הדברת
 תיקנים(ג׳וקים),י והדברת מומחים

,<</ ובגדים, ספרים חוקי עץ, תולעי .
 ומניעת לאוועים מיוחד עיופול ץ

מעופפים. וחוקים יתושים
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לרות׳
של בעניץ לא הוא העבר.״ עם ציה,נעמי

ירוקות עיני־חתור
 נאה, ודא .29 בת תהיה היא בקרוב

 לי קשה כי ״אם מאוד, חברותית חד״
 ,לא אומרת. היא בהתחלד״״ להיפתח

 רק תמיד, היה לא וזה מדוע. יודעת
 מטר 1.62 לה יש האחרונה.* בתקופה

 ירד ו״עיני־חתול שחור שיער גובר״
 אומרים ?ש אומרים. כולם ככה קות,

 לא אני אבל טיילור, ליז של ,עיניים
 אוהבת כך.״ באמת שזה מתחייבת

 סרטים, הצגות, שקטה, מוסיקה ספורט,
קריאה.

סולי לא חברה׳מן, רוצה היא אותך
 נאד״ גבוה, חוש־הומוד, בעל מדי, די

 גרוש, ואם ,35ל־ 29 בין אקדמאי, רצוי
 היתה אגב, היא, ילחם. ללא עדיף

 אצלי מיספרה קצרה. תקופה נשואה
 אליד״ לכתוב יכול אתה ).10/88(הוא

 אתה שאכן אותי לשכנע או דרכי,
מיספר־הטלפון את ולקבל לה מתאים

ה ל ★ ★ ★ ־ש

,רות את צריכים
 עוזרים. שאיומים תאה אני

שאי איימתי שעפר כשבוע
 לא אם המדור, את לחסל אלץ

מת במרץ. להתקשר תתחילו
 טלפונים. היו עבד. שזה ברר

 מספיק היו. אבל היסטרי, לא
 הביטחון את לי להחזיר כדי

 תתי. את צריפים עדיין שאתם
 ב* בטלפון״ ״תתי כתמיד, אז

221017.
★ ★ ★

להתחתן משתוקק
 אמיד, איש־עסקים רווק ,33 בן הוא

 בעבר, חילוני מסר, 1.75 מאוד, נאה
 הוא בבני-ברק מתגורר בהווה, דתי

 מבקר קלאסית, מוסיקה מאוד אוהב
 הרבה, קורא בקונצרטים, בקביעות

אירופי. מוצא
 מישפחה. להקים להתחתן, משתוקק

 את אס לו מפריע לא חשוב. לא מוצאך
 בדרכו. ללכת מוכנה אשר חילונית

 יפר״ טובת־לב, עדינה, שתהיי לו חשוב
 לו כתבי .25 עד 20 גיל בסביבות
 ואל תל־אביב, ,3 גורדון הזה. להעזלם
 מיספרו את המעטפה על לציין תשכחי
).11/88(המזהה,

★ ★ ★

לגבינה פירסזמת
 ?40 עד 20 בגיל סובי ניראים אתם

 שניות לכמה עצמכם את לראות רוצים
 בתשדיר־פירסו־ מסך־הטלוויזיה על

 אכילת כדי תוך להצטלם מוכנים מת?
 החלב מועצת אנשי כן, אם גבעה?
 אל צלצלו אתכם. לפגוש ישמחו

ודור. יוסי את ובקשו ,254263
★ ★ ★

 משברים בלי
־ רומאנטיים

 מטר, 1.86 גובה ,29 בן רווק הוא
 נאה״, כ״די עצמו את מגדיר רזה,

 החברד״ במדעי שני תואר — אקדמאי
 בעל הדוקטורט. בעבודת כרגע עסוק

כדב הציבורי״, ב״שרות בכיר תפקיד
ובי וברכב ברגל טיולים אוהב ריו,

סולידים. לויים
 ,27 עד רווקה עם חם לקשר מצפה

 לא כי אם אינטליגנטית, נאה, נשית,
 היודעת בחורה משכילה. להיות חייבת

 ״אחת יציבה. שקולר״ רוצה, היא מה
 רומאנטיים משברים עברה שלא

 יודע אני ״מנסיוני אומר. הוא חריפים,״
 אותן, מבין אני קשה. קצת אלה, שעם

 לבן־הזוג אבל באשמתן, לא זה ולרוב
הסיטוא־ עם להתמודד קשה די החרש

 לו שתכתבי מעדיף בטלפון, שיחות
תל־אביב. ,73*2 לת״ד

★ ★ ★

פרטיות על שומרים
 פעם לפחות לכם קרה בוודאי זה
 מפעם יותר הרבה קרה זה לי — אחת
 משגעת מודעת־היכרות ראיתם —

 מה בדיוק שזה הרגשתם בעיתון,
 מיספר־ שם היה ואם מחפשים, שזמם
 ההיסוס, כל עם — הייתם טלפון,

 על מתקשרים — המבוכה הבושה,
 היה הוא אבל מיספר, שם היה המקום.

ועזב אולי, נאנחתם, לתא-דואר. שייר
העניין. אות תם

 טלפון מיספרי מאוד מעט יש
 שומרים כולם כמעט האלה. במודעות

 כן, מהטרדות. מפחדים הפרטיות, על
 לאחד הצעתי השבוע גברים. גם

 מיספר־ את לפרסם אליי הפונים
 לה,השתגעת? אמר והוא שלו, הטלפון

ראית?״ מיסטי הסרט את
 במושג למצוא אפשר לבעיה פיתרון

 טלסקס בתחום־התיקשורת, חדש
 ,27 בני טובים, חבר׳ה שני לו. קוראים

 (יחידה בצה״ל מזמן לא עד ששירתו
 אחד הזה. לדבר אחראים מובחרת)

 השבוע, כך על לי סיפר איתן, מהם,
 לכמה להתאים עשוי שזה וחשבתי

 המתפרסם מיספר, מקבל מנוי כל מכם.
 סלבוקס. של המיספר עם יחד במודעה

 והם אליהם, מצלצל אותך שרוצה מי
 שלך. לטלפון ישירות אותו מחברים
שלוש מיספר-הסלפון לך? מתאים

י ל צ ★ ★ ★ •א

עצוב סיפור
 בן עצמאי, איש־עסקים הוא )12/88(
 יותר. צעיר ומרגיש נראה אבל ,48

 לא חוש־הומור, בעל לבלות, אוהב
 שלו הסיפור מסד. 1.70 גובה מכוער,
 לא,' אני בעצם אבל נשוי, ,אני עצוב.

 כך מאוד, חולה ״אשתי לי. סיפר הוא
 אליי פנה הוא לבד*. חי אני שלמעשה

 אבל.החיים כבד, בלב היסוסים, אחרי
 אותו שתוציא זו להימשך.״ צריכים

 עם לב, ,עם להיות צריכה מבדידותו
 ברוחה צעירה מכוערת, לא הבנה,

ובהופעתה.״
★ ★ ★

בשותפות *לד
 בשותפה שמעוניין ,38 בן חוק הוא
 פתוחים נישואין במיסגרת ילד, לגידול

 להיות רוצה הוא אחרת. שותפות כל או
 לחינוך, הקשור בכל מלא שותף

הכלכלית. מהבחינה וגם זמן, הקדשת
 נסיעות, בחברת בכיר תפקיד בעל

 נאה ספורטיבי, מטר, 1.76 גובה
 היום, עד טוב. נראה שאני (״אומרים
 היה תמיד השני הצד עיורות, בפגישות

 הטובים בגנים מאמין הוא מעוניין.')
 נאה, — בר לפגוש מקווה שלו.

 ורצוי ח מגוש רצוי אינטליגנטית,
 רמד״ על חי שכיר. רק הוא כי מסודרת,

 להחזיק אפשרות לו אין אבל אומנם,
 תל־אביב ,22823 בת״ד הוא בתים. שני

אצלי. שנמצא בטלפון, או ,61227
★ ★ ★

מס בג דתי
 בבית גדל נאה. ,35 בן גרוש, הוא

באוניבר לימודיו בתקופת מסורתי.
 אליה, חזר אחר־כך הדת, את עזב סיטה
 שהוא אומר כיפה. חובש שוב הוא וכיום
 בג׳ינם, דתי — הדתיים בין חריג

 בפאבים, מבלה בדיעותיו, שמאלני
 פתוח, מאוד חבחתי, תיאטרון, אוהב
ובתיירות. בשיווק עוסק

 אחת עם רציני בקשר מעוניין
 שהוא, כמות האדם את לקבל שמוכנה

 ראש נעלת ולשנות, לתקן לנסות בלי
 חילונית. להיות יכולה יפד״ פתוח,

 ולתת ב״לחיות מאמין )13/88(
לחיות״.
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