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חקירות כלכליות
הוא עוסק בחקירות כלכליות באחד
ממישרדי־הממשלה ,כמעט בן  ,25רזה,
מתולתל ,ממושקף 145 ,מטר גובה,
נראה בסדר .לא איש של דיסקוטקים.
מעדיף קולנוע ,טיולים ,מיסעדות,
בילויים שקטים .הוא טיפוס שקט ,ערין,
קצת ביתי.

אם את לא גרה בצפון הארץ ,עזבי
עניין .הוא ניסה בעבר ,אבל המרחק
הפיזי היקשה על הקשר .מחפש אותך,
הדומה לו .לא כדור־כספית ,אבל גם לא
ישנונית .עם ראש על הכתפיים ,אינט
ליגנטית ,בעלת הופעה סבירה ,נאה,
לא שמנה במיוחד ולא מכוערת
במיוחד .לא מרתיע אותו אם את שנים
אחדות מעליו .הוא ,אגב ,מבטיח לענות
לכל פנייה ,ואני די מתפעלת מה
הבטחה הזאת ,כיוון שאני לא זוכרת
ששמעתי את זה מכל אלה שפנו
למדור .הוא בת״ד  ,64קריית־חיים
 .26103אם את מעדיפה לצלצל,
פרטים אצל רותי בטלפון ,כמו
תמיד ,ב־ . 221017

מאונך .1:חיל יה  .2זר;.3
מקום עשיית היין;  .4בהמת ביוה
 .6פלא;  .7ציפות בעל־חיים; .8
גבוה;  .9שיה  . 12בירה אירופית;
 . 15קודש הקודשים  . 16סוג של
אבן;  . 17תנועת אויה  . 19חלק
מתהליך העיבור;  .20לא מבושל;
 .21עיירה ערבית בגליל בצד
כביש נהריה־סאמג  .23מילת
שייכות;  .24תואר אוניברסיטאי;
 .26שיח ירוק־עד;  .27כסף יפא
ני;  .29לא מחוספס;  . 30דורון;
 . 33פשע;  .34נוכל;  .36מחול;
 .37שלמות;  .40לחם  .41נערה;
 .44עיסה;  .46הגיזה  .47סוג
מתכת;  •49אליה  .50כזב; .53
רהיט;  .54מבואה  .55בהמה
דקה;  .56יבשה מוקפת־ים; .58
התקרב!  .59הר הקללה . 40
יתרון;  .62אף;  43עמית; .66
המלך שהציב את הנשר הרומאי
בבית המקדש;  48עיר בארץ ),2

★

★

★

אשה חושנית
״התמונה זה לא אני ,אבל היא
משקפת את האווירה,״ היא כותבת.
״אשה חושנית ולא פמיניסטית ,עם גוף
טוב וראש טוב ,באמצע ה־ ,30רוצה גבר
חזק באופיו ובגופו ,גבוה ,משכיל,

 .71 ;(4עצם בפנים;  .73צמית;
 .76עצם;  .77תנובה; .79
תשובה;  .80בהמה טיבטית; .82
ראה  58מאונך;  .84סופר מדע
בדיוני שהתגשם בחלקו; .85

ציר;  .87שכל;  .90מחלקי הרכב;
 .92ערב;  .94מילת חיבור; .96
מספר סודר;  .97ברם;  .99חיל־
נשים;  . 101בתוכו; . 102
מהשבטים;  . 103פה.
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סיפור קטן מהחיים  -בפורים
פגשתי ילד בן  ,10שהתחפש
ל״אחד מחבורת״הזבל״ .ביקשתי
שיעשה ,בהתאם ,משהו מגעיל .אז
מה אתם חושבים שהוא עשה! הוא
נשף חזק באפו ,ויצאה לו נזלת.
★ ★ ★

לתת ולפנק
הוא גרוש כבר  7שנים ,בתחילת ה־
 ,40נראה צעיר מגילו ,אב לבת,
הנמצאת אצל אמה 1.76 .מטר ,הופעה
נאה .עיסוקו :בעיסקי בנייה .הוא אוהב
לתת ולפנק ,ומצפה לקבל זאת בחזרה.
״כל חיי חייתי על מנת לתת ,אולי זו
היתה הבעייה,״ הוא אומר .הוא רגיש,
לא יכול בלי רומאנטיקה .מצפה לך —
נאה ,כנה ,לא טיפשה .שאלי אותי על
מיספר ).(17/88
★ ★ ★

מלכת הבלינצס
היא גרושה ,אקדמאית ,בסוף ה־,40
אבל לא את זה היא צילצלה לספר לי.
המסר היה אחר .כיוון שהיא מאוד
אוהבת לבשל ,עם התמחות באוכל
צרפתי ,הונגרי ,מרוקאי ועוד כמה
סיגנונות ,היא החליטה גם להתפרנס
מזה ,ולבשל בבתים פרטיים ,אצל מי
שמתעצל ,או שלא יודע .יש לה כינוי,
אגב — ״מלכת הבלינצס״ .אפשר
למצוא אותה בטלפון  ,286017בערב.
★ ★ ★

אלה פוגציובה ,הזמרת הרוסיה
המופיעה עכשיו בארץ ,היא  -מה
לעשות ,כמו הרבה רוסיות -
עגלגלה .אבל אני אוהבת כיצד היא
מתארת את עצמה :״אני חכמה,
יצירתית ,כותבת שירים יפים ,ואני
★ ★ ★
רזה•״
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״מישהו שלא ירצה ,או יתבע ממני
דבר ,שאוכל איתו להתרונן ,לנשום,
ליהנות .איני מבטיחה מאום ,כבר בת
 ,30כבר לא יפה מדי ,אבל עדיין חכמה,
מעניינת ,נראית טוב .לא מתכוונת
לפרק את,הקן המישפחתי׳ ,אבל רוצה
עוד ביס קטן מהחלק הזה של החיים,
שנעלם ממני בשנים האחרונות.״ מה
אגיד לכם ,בחורה מדליקה .כאשר
תשאלו אותי איך יוצרים איתה קשר,
תזכירו את מיספר ).(16/88
★ ★ ★

אשה חושנית
נוף טוב1ראש טוב
מבוסס ,לא קמצן ולא מרובע .רוצה
אותו לאהבה ולחברות .יודעת לבשל
יופי של מרקים בחורף וסלט יווני
בקיץ .מפנקת ,מציירת ,מנגנת ,כותבת
שירים.״ היא רוצה אותך פנוי בלבד,
ומבקשת שתצרף מיספר־טלפון .ת״ד
 , 11910תל־אביב ,עבור מונה.
★ ★ ★

רומאנטיקה קטנה
״הוא אב טוב לילדיי ,ובעל די
מחורבן,״ היא הקריאה לי את מיכתבה
בטלפון .״הוא ממלא נאמנה את כל
התחייבויותיו כלפי ,והוא לא חבר שלי.
אנחנו מדברים די הרבה ,ולא לעומק.
אנחנו מפנימים ומטליאים ,ולא פות
רים או קשובים באמת זה לזה .אני בת
 ,30כבר ,ואיני ישנה איתו מחובקת
יותר.
״בספר הזה יש דף ,שלעולם לא
נעביר יחדיו .והוא נותר ריק ,לבן .רוצה
ידיד ,רע ,רומאנטיקה קטנה .את
האפשרות של להתפעם ,להתרגש.
מישהו שיהיה מחוץ למעגל הנישואין־
פלוס־ילדים ,האחריות פלוס הוויתור,
הכעס פלוס האשמה ,שמרבית האנשים
שאני מכירה סבים סביב צירו.

לצביה חרמוני מגבעתיים ,שכתבה
מיכתב מחורז למערכת ,שבו ירדה עליי
קצת ,בגלל ...מה זה חשוב .אין לי כוח
להסברים .צביה ,אם היית יודעת איך
נראים כמה מהמיכתבים המגיעים
אליי ,ואיך נשמעים כמה מהקולות
הנוחתים עליי בטלפון ,היית מעריצה
אותי .צלצלי.
★ ★ ★

מתחככים על השטיח
גילה כהן ,אשת־מכירות בביטוח,
רווקה בת  ,35החליטה ש״נמאס כבר
מהדיסקוטקים ושוק־הבשר,״ כפי ש
אמרה לי בקול נמרץ .״נמאס מהמסה
הזאת של אלקטרונים ,המתנועעת כ
ענן ממסיבה למסיבה בלילות־שבת.״
היא מארגנת משהו שונה לגמרי ,ו
נדמה לי שמה שיש לה להציע עשוי
לעניין אותכם .פעמיים בשבוע מגיעים
כ־ 40אקדמאים פנויים ,בנים ובנות ,יו
שבים על השטיח בבית פרטי מטופח,
נשענים על כריות ,באווירה טובה,
״כמו מיקדש,״ היא אומרת .״כשאתה
יושב על כיסא ,יש לך התחום שלך .על
השטיח בהכרח מתחככים זה בזה.״
אחרי ששותים ,טועמים מהכיבוד,
ועושים הכרה עם מי שלא מכירים,
שומעים הרצאה בנושא כמו פסיכו
לוגיה ,מיסטיקה ,הרפואה האחרת,
אמנות .רווח כלכלי אין בעניין הזה .יש
כאן היכרויות חדשות ,ביחד והרחבת-
הדעת ,למי שעוד יש כוח לקלוט .הקול
הנמרץ הזה יענה לכם בטלפון 323937
משעה .2

