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עמוקות שיחות
 גובה מנהלת־מכירות, ,24 בת היא

 טוב, (״נראית מאוד נאה מטר, 1.70
 תחומי הרבה עם לי) אמרה היא באמת,״

 שיחות ספורט, מיסטיקה, התעניינות:
 אנשים עם מסתדרת לא היא עמוקות.

שיטחיים.
 יכול אשר חזק, אדם להכיר רוצה

 מישהו לתמוך. טובה, הרגשה לתת
 בן עדיף להשתולל. גם שיודע מפולפל,

 או ,30 עד 25 בן האש, ממזלות אחד
 נאה. שיהיה ורצוי אלה, גילים בסביבות
 ).1/2664( הוא אצלי מיספרה

★ ★ ★
 אמר קזנצאקיס ניקוס הסופר

כאי לעשות צריך בחיים דבר שכל
 זה) את עושים זה(או את רואים לו

 והאחרונה. הראשונה בפעם
★ ★ ★

ביישן קצת
 תל־ ,30 בן מהנדס־מחשבים הוא
 שאטני, שיער גובה, מטר 1.85 אביבי,

חובב נאה, הופעה ירוקות, עיניים
טיר בריכה, ים, טניס, בעיקר ספורט,

בש את ביישן. קצת שקט, טיפוס לים.
 ושקטה, נאה אקדמאית את אם בילו,

 קשר מחפשת נשית, רגישה, ,27 עד
 על גם איתה לדבר שאפשר אחת רציני,

 על אותי שאלי ותיאטרון. מעניין ספר
)2/2664•( ★ ★ ★

ומראה יפה
 בשנות שניים, פלוס גרושה היא

 יפה, דגים, מזל בת שלה, השלושים
 חוש־ עם משכילה, אירופאית, מלאה,
 לפנק אוהבת רגישה, מעניינת, הומור,

ולהתפנק.
 קשר אלא הרפתקות, בעניין לא היא

 עם חתונה) בכיוון בהכרח וחם(לא יפה
 רגיש, אינטליגנטי, משכיל, אירופאי,

 אחת") לכל מתמסר שלא בררן(״אחר
העיקר חשוב, לא הגיל חוש־הומור. עם

 גם לה יתאים שלה. בראש שתהיה
 שהיא לי סיפרה היא חו״ל. תושב

 אצלי מיספרה ניו־יורק. על משתגעת
).3/2664( הוא

★ ★ ★
 כבדה, מעשנת קשת, סילבי

 היא שמתם־לב, - בטענות באה
 היא משושלת שאלכסיס כותבת,
 כדי שמעשנת, בסידרה היחידה
נבלה! היא כמה להדגיש

★ ★ ★
יפה מסורתית

 היא בעצמה. אליי התקשרה לא היא
 זאת עשתה שלה חברה מדי. ביישנית
 בת היא כאלה: הם והפרטים במקומה,

סטודנ מסורת, שומרת אקדמאית, ,22
 1.67 חטובה, יפה, למישפטים, טית

 וכחולת־עיניים, בהירת־שיער מטר,
חברותית. עדינה, שקטה,
 עם רציני בקשר מעוניינת היא

 נמוך, לא נאה, אקדמאי, או סטודנט
 אותי שאל .30 גיל עד כמוה, מסורתי

 לתיבת־ אליה כתוב או )4/2664( על
 ספרות שתי טעות, לא (זו 31 דואר

תל־אביב. בלבד),
★ ★ ★

חתונה מחפשת לא
 היא כאן," קורה מה יודעת לא ״אני

 בני צעירים, אחריי ״מחזרים לי. אמרה
 אחרי מחזרים ובני־גילי ,30־25

 מה יודעים לא הם לי, תאמיני צעירות.
 לה, מאמינה כמובן, אני, מפסידים.״ הם

איתה. מסכימה ואפילו
 אם ,40 בת גרושה ירושלמית, היא
 צעירה טוב, נראית גדולות, בנות לשתי

 חברה של ביחסי־יציבור עובדת מגילה,
 תיאטרון, קולנוע, אוהבת ממשלתית,

נעימה. חברה ריקודים, טיולים,
 חתונה, מחפשת לא שהיא למרות

 ידידות־ זה בעיניה חשוב שיותר ומה
 נאה, נשוי, לא אותך רוצה היא אמת,
 מטר), 1.60 רק שהיא גבוה(למרות רצוי

 פתוח, להקשיב, גם יודע שמח, חברותי,
 משהו או ,44 עד 36 בן טוב, ראש עם

 לת״ד לכתוב יכול אתה בסביבה.
 איך אותי לשאול או ירושליב, ,31600

).5/2664( אל מתקשרים

— שתו״□ נהג■□ —
 )16 מעסזד (המשך

 לנאשם. מישפטית הגנה מסויימים
 כך ואחר לשכרה שתה אדם אם כלומר,

 או אונס או רצח של עבירה ביצע
 יכול הוא זה, מסוג אחרות עבירות

 לו גרמה השתייה כי בטענה להתגונן
 ששמו מאלכוהול הנגרם זמני לטירוף
 בכך או טרמנס, דימנטיה הוא המדעי

 כזו היתה עליו האלכוהול שהשפעת
 את ליצור היה יכול לא שבגללה

 המסויימת העבירה את לעבור הכוונה
נאשם. שבה

 השתמשו שבו הקלאסי המיקרה
 מכפר נהג של מיקרהו היה זו בהגנה
 בבית־ חבריו עם שישב בגליל ערבי
 ארבע איתם ושתה בשפרעם, קפה

 הוא קוניאק. כוסית ועוד ויסקי כוסיות
 ויצא שלו המשאית על עלה מהם, נפרד

 ובמכוניות באנשים פגע בדרכו לדרך.
 ופצע אנשים חמישה הרג בדרכו, שהיו

ברצח. נאשם הוא שלושה.
 200 היה בדמו כי העלתה בדיקת־דם

 ארבע פי העולה כמות אחוז, מיליגרם
 כי טען הסניגור החוק. פי על המותר על

 קטילה כוונת ליצור יכול לא הנאשם
 בית־המישפט אבל שיכור. היותו בגלל

 כמות כי הסניגור טענת את קיבל לא
 הכרתו את טישטשה הרבה האלכוהול

הנאשם. של
 זו, אחר בזו הפגיעות ״הצטברות

 כי לספק מעל המוכיחה היא דווקא
 למעשה. תודעה מתיר פעל המערער

 מעצוריו נחלשו בוודאי השתוי במצבו
 מן כי הוכח מקום מכל הנפשיים,

 מעין קטילה, לבולמוס הגיע האלכוהול
ב קורבנותיו את והפיל דמים, שיכרון

 ונידון בדין הורשע המשאית נהג זדון.״
למאסר־עולם.

 אדם זוכה שבו בלבד אחד מיקרה
 טירוף בגלל קשישות, אונס מאשמת

 הוא שיכרות, עקב שנגרם זמני,
 טכנאי פרידמן, מיכאל של המיקרה

 חברתו עם ערב שבילה ,27 בן רנטגן
 לבית־ שחר עם וחזר ובאכילה בשתיה
 לפתע, אז. התגורר שם איכילוב החולים
 במחלקה מסתובב החל מוזרה בצורה
 במחלקה. ששכבו קשישות נשים ואונס
 בדימנטיה נתקף כי טען נעצר כאשר

השתייה. עקב טרמנס
 דן בתל־אביב המחוזי בית־המישפט

 ולמומחי־ לנאשם והאמין במיקרה
שיכ של בטירוף לקה אמנם כי ההגנה

 שתיית עקב נגרמת זו מחלת־נפש רות.
 ליקוי על הפועלים חריפים משקאות

 המחלה את לאבחן קשה במוח. מסויים
דוו הוא שלה המאפיינים שאחד מכיוון

 שיכרות של ממצב העובר שאדם, קא
לש מפסיק טרמנס, לדימנטיה רגילה

הסימפטו גם ונפסקים דיבורו את בש
לשיכרות. האופייניים הגופניים מים

 משתחרר שהאדם לכך גורם הטירוף
 שאינה בצורה ונוהג ממעצוריו לגמרי

 בלתי־אלים אדם לאישיותו. מתאימה
 להגיע השיכרות, טירוף עקב עלול,

 מסתיים זה מצב לרצח. ואף לאלימות
שאח ועמוקה ארוכה בשינה כלל בדרך

לה. שקדם ממה מאומה זוכרים אין ריה
 בזמן להופיע עלול השיכרון טירוף
 עלול ולעיתים לאחריה מיד או השתייה
 של קטנה כמות אחרי גם להופיע
שתייה.

 בגדר הוא השיכרון שטירוף מכיוון
 נאשם יכול מוכרת, מחלת־נפש של

 אי־ של ההגנה במיסגרת בו להשתמש
זמנית. שפיות־רעת
להח בתי־המישפט החלו באחרונה,

 שהורשעו נאשמים של בעונשם מיר
 בשיכרות. הכרוכות בעבירות־תנועה

 לשנתיים נירון לעיל, שהוזכר חכים,
מנ פסילה שנים 15ו־ בפועל מאסר
 השלום בית־מישפט דן 1985ב־ היגה.

 לארבעה מסטורוב אבנר את בתל־אביב
 30 של ופסילה בפועל מאסר חודשי
 148 של כמות נמצאר בדמו חודש.

אלכוהול. אחוז מיליגרם
 בשתיית רגיל הוא כי טען הוא

 שבה מארץ בא שהוא מכיוון אלכוהול
 הרשעתו היתה זו לשתות. מרבים
 נהיגה של בעבירה שנה תוך השניה

 קבע המחוזי בית־המישפט בשיכרות.
 הוא המתאים העונש כזה במיקרה כי

 בית־ מהכביש. כזה נהג של הרחקתו
 עונש את ביטל המחוזי המישפט
שנים. חמש למשך רשיונו ופסל המאסר

תו ה. או ב ר 1ת1א גו ק ש מי
 הוציאה יפהפיה, להיות וחזרה ממישקלה קילו 28 שהורידה אחרי
 אליזבט כפול-משמעות: שם בעל ספר באחרוגה טיילור אליזבט
קס  לכל שם מספרת היא ממריאה). וגם במישקל, (מורידה אוף טיי

אין זה, את עשתה היא איך השמנים/ות  על לשמור מצליחה היא ו
שנים. שלוש מזה ההישג

רון ונעמי ירקוני יםה טיילור, ליז
שנים...' הרבה י1.לפ

 לא. ואופן פנים ״בשום עונה: היא נס, לה אירע האם - השאלה על
 ניסיס מאוד מעט יש בלוטו, ומהגרלות ראשון ממבט מאהבה חוץ

 מאותם אחת אינה ארוך, לטווח ובטוחה, בריאה והרזיה בחיים,
גיסים."

 וכפולת- העגלגלה לליז דומות אינן העכשוויות הרזות תמונותיה
 אני שנים, לפני פגשתי שאותה ניתוח) בעזרת אחר״נד הסנטר(שנעלם

 החאן למועדון והגיעה בארץ ביקרה כאשר כמה, זוכרת לא כבר
ירקוני. יפה של להופעה פת, גידעון בחברת בירושלים
 את טמנתי לא אני וגם חשבון, בלי אכלה היא תקופה באותה

 לא מישהי לפגוש אז. שמחה שהיא לי נדמה לצלחת. מחוץ הידיים
 זהה גובה בעלת חסרת-צורה, בשימלת־אוהל תיסרוקת, בלי מאופרת,

דומה. ומישקל לשלה
המראנו. ושתינו הורדנו שתינו לספר, שמחה אני מאז,

תשב^
ענק
2664 מס׳

ל מאח גי בי א■1■ א

מאוזן:
 פרס לקבל מנת על שלא משגיח )1

 על עצמו ממאיס )8 תלמודי); (מונח
 )16 שטנה; דברי מפיץ )12 הבריות;

 ״אביו״ )23 הומרוס; לפי האלים מזון
 שגעון )26 שאול; בר. )24 מריוס; של

 טיטום; את שהטריד מי )29 גדלות;
 יצירה )32 דתיים; ממש׳ בר שיח )31
 או בדוח שיר )35 עגנון; ש״י של

 ישמרנו(ארמית); אלוהים )36 אהבה;
 )40 דרום־לבנון; צבא )39 לאום; )38(

 חומר )43 עצל; )42 דיבה; דברי מפיץ
 מושבה )45 קופסה; ארגז, )44 בעירה;
 )49 בר־מינן; )47 עתיקה; מצרית
 שם )52 למשל; נבו )51 אל...; נמשך

 דורון; )54 וטוב; חריף ריח בעל צמח
 )59 מעוקב; )58 מקומו; את מוצא )56

 סימנים מראה )61 צלפחד; מבנות
 )63 גנים; ירק )62 לחיבה; שמעבר

 )67 למשל; התיכון )65 בהודו; נפה
 חלון, )69 הצבאים; ממישפחת חיה

 של ספרו )70 שמש; לאור פתח
 שנות )71 הקוטב; חוקר בירד אדמירל

 רש״י; של נכדו — פרשן )73 חיים;
 )76 האדמה; בבטן הנמצא הנוזל )74

 מלך תפקיד מגלם של הפרטי שמו
 כליון; מילחמת )78 בקולנוע; סיאם

 )83 אחת; מכוורת דבורים עדת )80
 )85 הרגלים; למיסעד קטן שרפרף

 (ח); צלפחד מבנות היא גם )87 קטל:
 )92 שבהודו; באגרה קבר בנין )89

 )96 נחל: מיפרץ )95 עבר; )94 הגואל;
 סיפור )98 ומזוזות; תורה ספרי כותב

 )101 קוץ; )99 (מ); עגנון ש״י של
 לשור כינוי )103 מלהיב(בעגה); גזול,
 למי מחסום )104 מצרים; אליל אפיס
 ברומא; האפיפיור ארמון )105 נהר;
 )110 ג׳באר; עבדול )108 גובה; )107

 )113 ביאליק; ח״נ של ספורים אוסף
 )115 הצפין; )114 הבושת; אברי
 של אופרה )117 שלילה; מילת

 )120 מוצרט; אמדיאוס וולפגנג
 תודה )121 שלווה; של רגעים

 חוזק, )124 ימים; מוקף )123 חמדנית;
 שכוון מי )127 חרסה; )126 עוצם;

 ליד ישוב )129 מסוים; לתפקיד
 באפריקה רפובליקה )130 נהלל;

 של הפרטי שמה )131 המשוונית;
 יחירת )132 הנוער; עליית יוזמת

 הסכוס )133 כלי־רכב; של מהירות
 — שמו )136 האוזן; שבאפרכסת

הגר בית־המחוקקים של — בקיצור
 ממאה; אחד )139 שניים; )138 מני;
 דרישה; תביעה, )142 שכרות; )141
 שהקריבו קורבן ) 146 יקרה; אבן )144
 חותנו )148 בבית־המיקדש; ערב בכל
 שעל תשלום )149 עקיבא; רבי של

 מקום )151 לרעהו; להחזיר איש
 מדינה; טרום בתקופת הנשק מחבוא

 אש; )153 ועניין; תוכן חוסר )152
 קיבוץ )155 שבלים(מ); אלומת )154
בימי מחתרת )156 פתח־תקווה; ליד

 יר־עזר; הושיטו )157 מדינה; טרום
 חלל את הממלא גז )159 הורג; )158

 )161 ובקר; בצאן רכוש )160 העולם;
 המכפלה; מערת של הראשון בעליו

 )165 ;60ה־ בשנות מחאה מחזה )163
גרם; )169 מושח; )167 בשירה; משקל

מצרים; מלך פרעה של שמו )170
 ן חמור )172 ישראלי; עם רקוד )171

 )176 מים; להרתחת כלי )174 פרא;
 הוראה )179 הבר; שור )178 שוק;

 לשעבר משטרה מצודת )180 מגבוה;
 )182 קרית־גת; אשקלון כביש בצד
 )184 באגדה; השרת מלאכי ראש
 שאינו )187 עצמו; לאוהב כינוי

 במוסיקה בין, אמצע, )188 ממקומנו;
 באיטליה; פעיל געש הר )189 בעיקר;

 עמון; בני מלך > 191 חוץ; ארצות )190
 רעיון אבי )194 הבעל; אם )193

 לעולם״; מסביב יום 80ב־״ הטיול
; עם )198 כתרים״; לו ״קושר )196
(מ); בגוף האזור חגירת מקום )199
 אם )202 האמריקאי; החוץ שר )200

 חיפה עיריית ראש )203 הישמעאלים;
 )207 הצואה על ענקים )205 (ש״מ);
 צבוע )210 זחוח; הולך )208 רב; קניין

 )214 פיגיונים; )212 חזק; באדום
 ״ שאדם הנחה )215 בית־אב; מעון,
 היתול; )216 להוכיח; עצמו על מקבל

 נשים; בסדר תלמודית מסכת )217
 צעיר; )222 כתובת; )221 לכאן; )219
 סובב; קו עגול, )226 רחב; שמן, )224
 היוונים של האהבה אלת )227

 )233 קטן; מיכתב )230 הקדמונים;
 ריצה )234 התוים; בסולם השני

 הירח; בעבר עתיקה עיר )236 אחרי...
 )238 במקרא; עבריה מילדת )237
 ־* שייקה של במקהלתו יופי שרה

 בתורכיה; אצילות תואר )240 אופיר;
 על מדף )243 בצרפת; ארץ חבל )241

 לבעלי־חיים כינוי )245 הקיר;
 )249 היטב; לכלך )247 עוף; היודעים
 שמה )252 ישרים; לא עקומים,

 )253 שייקספיר; אשת של הפרטי
 אושיה; )256 כופר; )254 העצם; שומן
 דרך )259 בברייתא; נאמר )257

 משכבר; בימים או צעד, )260 סלולה;
לאחוז בכלי מקום )264 נעלם; )262
 מהווים שקטעיו שבור בקו )267 בו;

 יוכיח; העתיר )269 חדה; או קהה זוית
 ׳• )275 חדשני; תנועתי רקוד )273

 קניוק); יורם (ע״פ ירושלים ״מלך״
 חג )278 ביוון; הררי מעבר )276

 נוכל, )281 אספה; )279 למוסלמים;
 מצוי; בלתי דבר חידוש, )282 רמאי;

 בתורת בקי )284 היטב; התבונני )283
הנפש.

מאוגד:
הולנדי; לנכבד קידומת )2 הוטב; )1
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