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מאוזן:

 )5 התבססות: השתרשות, )1
 חרוץ; מהיר, )10 );3,3( ספריה

 )13 אפוי; ולא מבושל לא )11
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 )16 בן־אדם; )15 רקוע; שטוח,
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 מתכות; להלחמת ועופרת בדיר

 עצי מכוסה מקום )48 בתוכו; )47
 הבטחה שע"פ נהר )50 סרק;

 )51 ישראל; גבול הוא מקראית
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 כאורך מידה )57 בעור; שרטת
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 בממשלה(ש״מ); שר )65 לרבות;

 עקביו; על חוזר )67 צאצא; )66
 שער )70 בבריטניה; מפלגה )69

 )74 החרב; נרתיק )72 (ארמית);
 הפירוש אפני מארבעה אחד

 )77 הקרבנות; מן )75 לתורה;
 )81 מעוף; טיסה, )78 חרש; שוטר

 של לשעבר יו״ר דגניה, ממיסדי
 )83 החייל״(ש״מ); למען ״הוועד

 )86 בשגגה; חטא )85 אכל; מנת
 אגודה )89 בקר; בן )88 צמית;

 )93 עדין; לא )91 עותומאנית;
 )96 פרושה; יד רוחב )95 דום!;
 טובה אבן )98 שאלה; מילת

 )102 הסכמה; מילת )100 בחושן;
 )104 משתחווה; )103 תורה; אור

השח. משחק )105 חיים; דרכי

מאוגד:
)2 העגול; את המסובב הקו )1

 קריאת )4 תולעת; )3 חרבות; גל
 )8 כתר; )7 האופן; ציר )6 צער;

 )15 מלאך; )12 כתל; )9 אחרית;
 קדם מיתה )17 עז; רצון )16 שלב;
 )21 מפני; )10 במבוק; )19 זמנה;
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 ממיני אחד )23 );4,2( אחד

 ישראלית זמרת )24 הלטאות;
 בונה )27 עץ; ענף )26 (ש״פ);

 איש )30 קלה; תנודה )29 התיבה;
 תעלה )33 טוראי: — צבא

דמים, )36 חרוף; )34 בהר: חצובה

 בא איש )40 דת; איש )37 כסף;
 אחד )44 טרף; עוף )41 בימים;

 )47 גבורה; כח, )46 השוואים;
 עברי ומדקדק פרשן )49 תלמיד;

מו )50 (ר״ת): ״מכלול״ בעל
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 זאטוט; )55 סיני; מהר חלק )54
 )59 קוסם; )58 עלים; משקה )56

 אנשים; שלושה של המזון ברכת
 )63 המפתח; זיז )62 נר; אור, )60

 בגליל חורבה )66 חובה; תשלום
 צפת עכו כביש בצד העליון

)71 אחד; לילה במשך )68 );3,3(

 ענבים עסיס )73 האזן; תנוך
 ישוב )77 עברי; חרש )76 וזיתים;
 )80 הפסקה; חרלון, )79 בשרון;
 כריתה )84 עץ; לוח )82 בבואה;
 )87 טפין; טפין נזל )85 וגזום;

 צרפתי סופר )90 הצמר; תולעת
 נשתתק; )92 הירח״; ״אל בעל

 נמוכה דרגה )96 אויל; )94
 הקב״ה; משמות אחד )97 בצה״ל;

 )102 זרוז; מילת )101 ידיד; )99
 ר״ת )103 האידיש; סופרי מגדולי
יש קהילות של שמן אל שנוסף

בגולה. ראל

י ינאי אביגיל--------------

_____

לרות•
פרפר רא
 הגילים ממוצע את מוריד )49/88(

 אפשר כבר אבל ,19 בן רק הוא במדור.
 הסתובב הוא כי איש־העולם, לו לקרוא
בעיתו עוסק הוא אחדות. שנים בחו״ל

עצמו. את ומפרנס לבד גר נות,
 פעיל מטר, 1.75 טוב, נראה הוא

 פרפר, לא השמאלי, בצד בפוליטיקה,
 אחת עם ומחייב רציני בקשר מעוניין
 מי כנאה, עצמה את להגדיר היכולה

 תחומים. בהרבה כמוהו, שמתעניינת,
 מודיע הוא — בעבר טוב ניסיון לו היה
 את ומצידו ממנו, מבוגרות עם — לי

 כן. .35 עד 20 הגילים בין להיות יכולה
 אצלי. נמצא שלו מיספר־הטלפון

★ ★ ★
בית לטפח

 1.68 דקת־גיזרה, נאה, בחורה היא
 להכיר המעוניינת 36 בת רווקה מטר,
 לא היא נישואין. למטרת רציני גבר

 היא להתחתן. רוצה היא בזה, מתביישת
 את לטפח אוהבת במיקצועה, ספרית
 ולשחק לבלות, גם אבל לבשל, הבית,

 רוצה היא אותך שפת־הים. על מטקות
 נמוך. לא אסתטי, נאה, ,42 עד 38 בגיל
).50/88( על אותי שאל

★ ★ ★
 באוגוסט 8שה- ידעתם האם

ם לא הוא 1988 ת תא אלא יום, ס
חתו שמחות, מיני לכל מועדף ריך
טין בעיקר! נות  מחקר עשה מוני

 להזמין מאוד שקשה וגילה קטן,
 הסיבה: .8.8.88ל״ אולם־שמחות
 8 שהסיפרה קבעו אסטרולוגים

 הצורה - בנישואין מזל על מצביעה
וה- שיתוף חיי על מרמזת שלה
★ ★ ★ •תידדי

ניריזרק
 רק בטלפון, לי אמר לא הוא הרבה

 בניו־ שנים כבר החי ישראלי שהוא
 נאה, פנוי, לא ,42 בן איש־עסקים, יורק,
 אותי שאלי בידידה. מעוניין מטר, 1.76

).51/88(מיספר על
★ ★ ★

רקרמה! הייתי
מא מיכתב קיבלתי מהחיים. קטע

 ואיש־עסקים לבן) (צווארון בהווה סיר
ש מישרד־השידוכים שם את בעבר.

 לי אין כי אזכיר, לא מספר, הוא עליו
מישהו. להכעיס רצון שום

— לעצמי ״אמרתי סיפר: הוא וככה
 היכרויות צינור לי שיהיה לי איכפת מה

 שמע, לי: אמרו למישרד. קפצתי נוסף?
 גברים צריכים אנחנו תשלם, לא אתה

 בחורות, של תמונות לי הראו כמוך.
ויצר בעיניי, שמצאו־חן כאלה בחרתי

קשר. איתן תי
 ידעו שלא נשים, הרבה היכרתי ״כך

בס היו הן כרקלמה. רק משמש שאני
 הבינוני-גבוה, מהמעמד ,30 גיל ביבות

 חמודה, אחת, עם ביותר. מבוססות רובן
 רע? זה מה בעצם, יפה. רומאן לי היה

מחלי והיינו מישהי, מוצא הייתי אילו
 — ממושך פרק-זמן ביחד לחיות טים
אחרת. היכרות ככל היכרות זו הרי

 באמת הייתי הצניעות, כל עם ״אני,
 בחברה פינאנסי מנהל טובה: רקלמה
 יפה־ ,אקדמאי טובה, משכורת גדולה,
אירו גינונים מושלם, ג׳נטלמן תואר,
נד לא כי למישרד, שילמתי לא פיים.
להם.״ שווה הייתי לשלם. רשתי

★ ★ זל

באוטובוס פיתוי
 לי שסיפר מהחיים, קטע עוד

הת נהג, שלי, ״חבר נהג״אוטובוס.
הראשון ״ביום סיפר. הוא חמן,״

 ראה הוא החתונה, אחרי לעבודתו,
לש ממשיכה ונאה צעירה נוסעת

 הגיע שהוא אחרי באוטובוס, בת
 ירדו. הנוסעים וכל הסופית לתחנה

פי רק והיה עיניים, לו עשתה היא
להת רצתה היא למצב: אחד רוש
 התפתה, לא הוא אבל איתו. חיל

 מן לרדת בנימוס ממנה ביקש אלא
 שהיא אמר הוא לנו האוטובוס.

 הוא אבל בעיניו, מצאה״חן דווקא
או שלח אשתו של שהאבא חשש

 ב־ במיבחן. אותו להעמיד כדי תה,
 הוא היום עד אבל עמד, הוא מיבחן

 מיג־ היה באמת זה אם בטוח לא
חן.״

★ ★ ★

לאהוב רוצה
 קצוני שמוליק ,22 בן צעיר, עוד

 בתמונה, שרואים כמו נאה, הוא שמו.
 מאוד בקרוב משתחרר מטר, 1.80 גובה

 הוא בדיוק מה החליט לא ועוד מצה״ל,
 למד הוא בעבר בחיים. לעשות רוצה

 בספורט, לעסוק אוהב והוא מישחק,
 קשר מחפש מוסיקה. ולשמוע לרקוד
יפה, אמינה, ישרה, בחורה עם קבוע

קצרני שמדליק
קסע קשר מחפש

 לאהוב, רוצה הוא חוש־הומור. בעלת
 איתה רצוי בחו״ל, לטייל גם רוצה והוא

ביחד.
★ ★ ★

29 בת פצצה
 ברחוב, עליה מסתכל שלא אחד ״אין

 גברים להכיר אוהבת לא היא אבל
 ״אני בטלפון. לי סיפרה היא ברחוב,״
 לה לעזור רוצה אני אחותי. על מדברת
 לה אין המתאים. האדם את להכיר
 בעיתונים, מודעות על לענות אומץ
 המודעות שמאחורי חושבת שהיא כיוון

 לא חולניים, אנשים מסתתרים האלה
 להם שמשעמם רמה, על לא רציניים,

 איתה. מסכימה לא אני אבל בחיים.
דרך. בכל להכיר לנסות צריך לדעתי,
 נורמלית, לא חתיכה יפה, ״היא

 1.73 סכסי, יפה, גוף ,29 בת פצצה.
 שחור, שיער ירוקות, עיניים מטר,

 חשוב הכי הדבר בבנק. מזכירה תימניה,
 מישפחתית, ביתית, היא כנות. זה לה

 יתאים לתת. אוהבת רומאנטית. צנועה,
 רק .43 עד 35 בין נאמן, רציני, גבר לה
 היה כבר מזה בהליכים. או נשואים, לא
 בעייה תהיה לא באשמתה. ולא לה,

 על אמליץ אני אם — איתה להיפגש
 או בטלפון איתו שאדבר אחרי מישהו,
 היא בסדר. יהיה זה אותו, אפגוש
 על אותי שאל שלי.״ הטעם על סומכת

)52/88.(


