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שא ההלכות )5 מסכות; נשף )1
סד בשישה הנשיא יהודה ר' סף

 רקוע; שמוח, )11 מזל; )10 רים;
 לנפש כינוי )14 מוקש; )13

 )18 כתם; )16 שנת; )15 האדם;
 )21 בת־קול; )20 שאלה; מילת

 קריאת )22 בלבנון(מ): נמל עיר
 מילת )25 האכל; מס )24 צער;

 )28 הפעמון; זג )26 המעטה;
צרפתית(ש"מ); קולנוע שחקנית

זולא; אמיל של רומן גבורת )30
 המולה נמלא )32 בטוב; בחר )31

 רומאי וסופר מצביא )34 ותנועה;
 )35 הספירה); (לפני הצנזור —

 )38 רולן; רומז של גבורו הקוף,
 הדרך; מן ססה )39 בבשול; רוטב

 צעיר; >42 סיני: עלים משקה )41
 דמיוני גלגל )45 שחר; רסיסי )43

 השמים: מגרמי אחד סובב שעליו
 )50 פגם; קלקל, )48 בן־בקר: )47

 10( היבש מדת )51 הרחיק:
 )54 ברזל; איל )52 איפות);
 סוף; קצה, )57 המזלות; בגלגל

 )62 הפנים; של אחד צד )61
 גדול; סל )65 יום־טוב: )64 חנית;

 )69 שלילה: מילת )67 זהב; )66
 אישה )70 הסיף; מכלי אחד

 המקראית: אביגיל של הראשון
 חיים בעלי )74 עובד: בן )72

 )75 חוליות; חסרי ממערכת
 )77 בבבל; האמוראים מגדולי

הת מכשיר )78 צור; נקרת
 נמלט; )83 פתרון; )81 עמלות;

 בשחקניות הגדולה )86 ענף; )85
 )91 שניים; )88 בצרפת: הטרגדיה

 הקו )95 עלוב; )93 להגיע; ממהר
 אל בעגול הקשת מקצה העובר
 )98 רחב: לא )96 השני: הקצה
 )102 קו: )100 צבור; שליח

 כינוי )104 פעוט; )103 מחפש;
מכ )105 הנוצרת ישו לתלמידי

מצבה. על כתבת או תם

 מכשיר )2 קטנה; צלוחית )1
 שני >4 פזז; כרכר, )3 ענויים;
 )7 בשול: אמן >6 בספר; עמודים
 אליל )9 הולנדי; תאר )8 מתחרט;

 )15 מתנה; הגשת )12 בית;
 אריג )17 הבל; )16 הלצה; שנינה,
 ישראלי; עם רקוד )19 טוב; פשתן

 שומר )21 מזרחי; תבלין )20
 )23 המיתולוגיה): (עפ״י השאול
 גברי קול )24 משאות; בהמת
 לקבול קטנה חבית )26 עבה;

 ציץ, )29 אחוריים; )27 משקה;
בעור; שרסת )30 הצמח; ראשית

 )36 קיפץ: דלג, )34 מעט; )33
 )40 האדמה; עבודת )37 תוכחה;
 )46 משאלה; )44 תפר; )41 מרחף;
 בשל שלא פרי )47 טיט: אדמת
 )50 (ארמית); ככה )49 עדיין;

 גס אדם )54 אש; תנור )53 הנח:
 )58 שלמות: )56 שופט: )55 רוח:

 יוחנן )59 ידיד; המשפחה, בן
 )62 אחרי; נמשך )60 החשמונאי;

 החומה: בחזית נמוך קיר )63 סוד;
גבוה אדם )68 אלמוני; פלוני )66

 )73 חריצים; עם יתד )71 );3,3(
 מי )77 חרון; )76 ודרדר; קוץ

 ריב עורר )79 שקוע; שחטמו
 >82 אזהרה; מילת )80 ומדנים:

 )85 די(ארמית); )84 הנקה; איבר
 )90 לבנה; סיד אבן )87 השמד;
 )92 העברית; בשירה משקל
 )97 תרופה; )96 ענק; )94 דאגה:

 זמרת )101 בבואה; )99 סגר:
 כלי )102 (ש״פ); ישראלית

צונן. )103 הקשה;
__,יי״א אביגיל________

פ חן מ ר ל ט ״ ח ל

ם ע ב
עמיחי איתן

מרקיס הדברת
 תיקנים(ג׳ןקים),ו להדברת שמחים

^ ובגדים, ספרים חרקי עץ, תולעי
 למניעת לאדועים מיוחד עירפול

מעופפים. וחרקים יתושים ^ ^
03־75־22־777 טל. ,2272 ת.ד. ,18 מודיעין רח׳ רמת־גן

ורכושו בריאותך ע׳ל בשמירה
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רחיים טעם
 אקדמאית, נאה, רווקה, ,31 בת היא

 ובתיקשורת. במדעי־החברה העיסוק:
 תערובת כמעניינת, עצמה את מגדירה

שמחפ אומרת ממוסדת. ולא סולידית
 אקדמאי, רצוי וייחודי, טוב ראש שת

לד שאפשר מרתק, אסתטי, גבוה, נבון,
 של שברומו דברים על גם איתו בר

 ושאפשר עמוקה, פילוסופיה כמו עולם,
 שחמט. איתו ולשחק איתו לטייל גם

ש ״אחד ),94/88( מסיימת ״בקיצור,״
 טעם שמוסיף קוקה־קולה, כמו הוא

לחיים."
*י ★ ★ ★

 עם לקשר - בטלפון רדתי
 - מיכתבים ולהכתבת הפונים

221017.
★ ★ ★

מה עם רומאנטי תאי מ ה
 מישרד־הביטחון, איש ,23 בן הוא

 יפים, דברים אוהב צילום, טיולים, חובב
 כנות לו חשובות ובעלי־חיים. ילדים

 אינו הוא האלה בדברים — ואמינות
 נראה גובה, מטר 1.78 לו יש מתפשר.

 מנטאלית. מבחינה מגילו בוגר בסדר,
 מבוגרים בחברת יותר לו שנוח מרגיש
 הוא לפעמים חוש־הומור, לו יש ממנו.
ציני. קצת

 בשעות אבל רציני, הוא בעבודה
 הוא שמח. להיות אוהב הוא שאחרי

 מרגיש בהתחלה. רק אבל ביישן, קצת
 המתאימה. עם רומאנטי להיות שיכול
 חמה, ילדים, אוהבת רגישה, אותך רוצה

 את נשית. נאה, אינטליגנטית, פתוחה,
 הוד־השרון ,1232 לת״ד לכתוב יכולה

).95/88(על אותי לשאול או ,45111
★ ★ ★

 אהבה, לקנות יבול אינך בכסף
 המיקוח עמדת את משפר הוא אבל

שלך.
★ ★ ★

 פתח־ רח' פרסקי, למשה ומיספר־טלפון
 לטלפון להתקשר או נתניה, ,27 תיקווה

.053־337995
★ ★ ★

 דוגמנית־לשעבר, צנטנר, חניתה
 - פעמיים מתה יפה שאשה אומרת

 ופעם לה, נעלם כשהיופי אחת פעם
באמת. מתה כשהיא שניה

★ ★ ★

החוף עד יחפה
 יפה, אומרים יש מאוד, נאה היא

 צברית רווקה, קצוצת־שיער, מטר, 1.72
 חייתה .37 בת תימני, מוצא רחובותית,

 היא וכיום שנים, 10 במשך בקיבוץ
ומענ מרתקת מאוד בעבודה עוסקת

יינת.
 החורף,״ של מאוד טובה חברה ״אני

 גשום כאשר ״בעיקר לי, אמרה היא
 חוף־ על יחפה מהלכת אני ואז וסוער,

 נאמנה ורגשנית, רגישה אני הים.
 יכולה איך, ועוד רומאנטית ואמינה,
 של באמת אחרת פלאנטה להציע

 כל־ לא חווים, שאותה מערכת־יחסים,
במילים.״ כך

לה. מתאים זה ,45 עד 37 בן אתה אם
 בהחלט קיבוצניק, או מושבניק אתה אם
 על אותי שאל לדבר. מה על יש

)96/88.(
★ ★ ★

 שלו; רוסי ברומן שלו, מאיר
 מאחד לצפות אפשר עוד ״מה

 היחיד היהודי היה שלו שהסבא
קוזאקיות.״ שאנס ברוסיה

★ ★ ★

ד רחקה דו ש א מ
 דוד, נחמדה, והיא ריקי, לה קוראים

 עובדת אשדוד, תושבת ,30 בת רווקה
 רציני, גבר להכיר מעוניינת במחשבים,

).97/88(על אותי שאל .34 עד

★ ★ ★

להתחתן רוצה
 שמחפש גבר אמר: ויילד ״אוסקר

 בעצם מחפש ויפה, חכמה טובה, אשה
 כל עם אשה למצוא נשים(קשה שלוש

 אליי. כתב הוא הטובות),״ התכונות
 מטר, 1.85 גובה ,43 בן ״אירופי
 ניצולי־ ממישפחת קילו, 90 מישקל
מיקצועי־חקלאי, תיכון בוגר שואה,

פרסקי משה
01תצל1 טלפון מיספר

 ברוקחות, התמחה ובקבע, בסדיר שירת
 קריאה, תחביבים: דירה. ובעל נאה

 טיולים, ים, קולנוע, מוסיקה, כתיבה,
הת ותחומי תכונות בבעלת מעוניין
 הוא נישואין." למטרת דומים, עניינות

תמונה בצירוף אליו לפנות מבקש

טהזר ספרדי
 ,55 בן גרוש והוא רפי, לו קוראים

 ״לא שלו: התיאור ולפי טהור, ספרדי
 אינטליגנציה רמת עם אך אקדמאי,

 מכוער, לא אבל היופי, מלך לא גבוהה,
 למצוא יכולה את נמוך.״ ולא גבוה לא

 בשעות ,03־301785 בטלפון אותו
הערב.

★ ★ ★

לחתונה
אותי יזמינו הם

 שוב אתם יותר. יכולה לא אני די,
 מתחתנים אתם שוב אותי. מעליבים

 ולא הזה, המדור דרך שהכרתם אחרי
 שלוש, מיספר זוג לי. לספר טורחים
 דרך האחרון, בחודש שמעתי שעליו

 היא ו־מ. צ. הם אליי, שפנה אדם
 אם מורה, ,30ה־ באמצע חיפאית
 בתחילת הרצליה, תושב והוא לשניים,

 כבר לילך. אב איש־מחשבים, ,40ה־
 היא בחיפה. יחד חיים שהם שנה

 השישי היה והוא מיכתב, אצלי פירסמה
 את שאלתי כאשר אליה. שהתקשר

 החברים זוג לרעתו, למה, שלי המודיע
 אמר: הוא כשימחה, אותי שיתף לא שלו
 שלחתונה חושב אני אבל יודע, לא ״אני

אותך.״ יזמינו הם

★ ★ ★

 נמוד שדכן, של הבטחה
 אשבור^ אני בחורים, פירסומת:

הכוה את תשברו ואתם הראש


