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מאתן:

בדלפי(מ>; ותומיס״ .אורים )1
 יורד )11 שיה )10 שיט; כלי )5

 )14 לאלילים; כינוי )13 ריר; ממנו
 ערלה; כרת )15 הישר; מדרך סר
 )20 בית; )18 ארסי; נחש )16

 )22 למשמרת; נתונה )21 משאלה;
 )25 רכה; מתכת )24 בכנסת; תנועה
 )26 הפרפרים; צייד של הכלה
 מחיה )28 בדבר; התחתון החלק
 עוף )30 (ר׳׳ת); העברית השפה
 )32 בית־דין; ממיתת )31 טורף;

 שפירא; אניטה של ביוגרפי ספר
 .האנשים מחבר )35 עז; אדום )34

 מחבר )38 הירח״; על הראשונים
 יחידת )39 (ש״מ); אריות" שיני .בין

 ישראלי(ש״מ>; משורר )41 מרחק;
 מין )45 אביון; )43 אכזב; נחל )42
 ג׳נטלמני״ .הסכם שחק )47 דג;

 שהועלה צ׳כי דת מתקן )48 (ש״מ);
 )50 הכינים(ש״מ); בימי המוקד על

 )52 בממשלה; שר )51 נטף; נזל,
 )61 כניסה; )57 דרו; )54 גס; אריג

 אחר )64 הבהמה; עטין )62 רי;
 בשילה; הגדול הכהן )65 הטעמים;

 )69 זוחל; שרץ, )67 שיש; מין )66
 )72 גדר; )70 למישהו; משועבד

 לאחר שנותרה השדה תבואת
 שדה )75 החתן; נדונית )74 הקציר;

 מוצא )78 בעור; בהרת )77 בור:
 קוסם; )83 הקיף; סבב, )81 האיש;

 מעופפת אש )88 זבל; )86 דין; )85
 רם; מושב )91 שבירה; )89 כחץ;

 )96 התחנן; בקש, )95 עלה; )93
 מצרי; אליל )100 ענף; )98 בסיס;

 מילת )103 בדרום; קבוץ )102
מס. )105 );2,4(קטטה )104 רבוי;

מאוגד:
 חכם — בהשאלה מחטי, עץ )1

 בארץ קידומת )2 בתורה: וגדול
 למידה סמל )4 נגמר; )3 השפלה;

 של צבאה שר )7 כח; )6 קטנה;
 הפסקות )9 סוד; )8 הנביאה; דבורה

 )15 אירופי; מטבע )12 קבועות; זמן
 ררווין; של ספרו שם מאונך, 21 עם
 )19 סחוס; )17 נישאה; גבעה )16

 15 ראה )21 אמצע; )20 עצל;
 צעיר: שיח )24 פקודה; )23 מאוזן;

 )27 טל״(ש״מ>: מחבר.וילהלם )26
 צופים; מגדל )29 בארץ; ישן מטבע

 שמה )33 לפעולה; ומוכן מתוח )30
 )34 בחלל; הראשונה הכלבה של

 )37 זית; של עוללות )36 הרגל;
 מילת )40 עתיקה: נפח מידת

 עמק )44 מפרנס: )41 הסכמה;
 בן־ )47 החיבור אות )46 באיטליה;

הלך )50 הצמד; חבר, )49 בקר;

 שנגח שור )53 ובתחבולות; סביב
 שדה חוכר )54 פעמים; שלש

 בתורה; חכם )55 לעברו; מבעליו
 שור )58 (ר״ת); חכם תלמיד )56

 או שר )60 קונוס; )59 מועד; שאינו
 או מוסיקלי בלווי יחיד מנגן

 (עשר היבש מידת )62 בלעדיו:
 של יצירה )66 שובב; )63 איפות);

 נגינה כלי )68 );4,2(שוברט פרנץ
 מיוחדת; משטרה יחידת )71 רוסי;

מילת )76 ורזה; גבוה איש )73

 זווגים; מזווג )79 חסר; )77 סרוב;
 תואר )84 זהב: )82 בצפון: קבוץ )80

 סל )85 שונות; בארצות אצולה
 תשלום )87 תמר: מענפי עשוי
 קבוץ )92 הארבה; ממיני )90 חובה;

 הגדול הנהר )94 העמק; בלב
 )96 למדינה; כגבול במקרא שנועד
 התוים; סולם )97 הפשתן; מנפץ

 עיר )101 מימי: חיים בעל )99
 במקום; שוכן )102 יהושע; שכבש

בוסתן. )103
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אידיוט בעל
מה לא משהו, אידיוט, בעל לי ״יש

וכב בטלפון, לי אמרה היא הזה,״ עולם
 עם הראשונה, מהשניה ליבי את שה

ממ מתגרשת לא ״אני שלה. הפתיחות
 תינוקת, לנו ויש השני, בעלי הוא כי נו,

 אלוהים שאפילו במקום גרים ואנחנו
אותו. שכח

 עובדת טוב, נראית ,35 בת ״אני
 ערבים המון לי יש בחברה, כמזכירה

 מישהו לי חסר ונורא לי, ריק פנויים.
 נאה גבוה, אינטלקטואל, אינטליגנטי,

 בטלפון שלו הקול שרק מושך, באמת,
 יהיה שהוא רוצה לקאנטים. אותי יזרוק

 בעל בעבודתו, מצליח ,45ל־ 40 בין
 שחסר מה כל בו שיהיה ישר, עמדה,

לבעלי.
 שלא אחד נשוי, יהיה שהוא ״רוצה

 מעולם אני באשתו. בדרך־כלל בוגד
 למיסג־ מחוץ ויחסים בבעלי, בגדתי לא
 חדשים יהיו — לי יהיו אם — רת

 חוש־ לו שיהיה גם לי חשוב לגביי.
 לצחוק יכול חכם אדם רק כי הומור,
קומד רואים ואני בעלי כאשר באמת.

צחק למה לו להסביר צריכה אני יה,
 ).1/2672( על אותי שאל תי."

★ ★ ★

בטלפון תת־רמה
שפי שלמה לקורא לענות מוכרחה

 המבוגר ה״יהודי מרמת־השרון, רא
שעבר בשבוע עליי שהתלונן מאוד",

 כל, קודם למערכת. מיכתבים במדור
 נעלבת אם מתנצלת אני שפירא, מר

 לא שאני ההודעה בגלל אישי באופן
 סתומים עילגים, עם לדבר יותר מוכנה
ו׳. בכיתה בית־ספר ועוזבי
שנא שלמרות לשמוע שמחה אני

 ,13 בגיל בית־הספר את לעזוב לצת
 היטב ומסודר מאוד אמיד כיום, אתה,

לימו את סיימו ילדיך ושלושת בחיים,
בטו אני — אתה באוניברסיטה. דיהם

 סתום, ולא עילג לא בהחלט — חה
תר אם בטלפון, איתך לשוחח ואשמח

וב במרירות נכתבה שלי זו הורעה צה.
 אליי המגיעים דוחים קולות על מחאה
 מדברים אשר בטלפון, האחרון בזמן

 גס, לעיתים תת־רמה, שהוא בסיגנון
 עולים־חד־ לא (והם עילגת ובעברית

שים).
ואינ שתרבות שפירא, מר לי, ברור

 שנות־ במיספר נמדדות אינן טליגנציה
שרו ממי מבקשת שאני מה כל לימוד.

בטל רותי של בשרות להיעזר צים
בש להזדהות יפה, שלום לומר זה פון
חבי ולהיות בנימוס לדבר הפרטי, מם

 להיות מבטיחה שאפשר. כמה עד בים,
 בקשותיי את שיימלא מי כל אל נחמדה

אלה.
.221017ב־ להשתמע אז
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מיברק
 נאה־ ,גרושה ,41 בת ירושלמית

 בעלת העשרה, בגיל לבת אם פלוס,
 חבר- להכיר מעוניינת בינוני, גובה

אסת סימפטי, בן־גילה, בערך לחיים,
 הטוב את ביחד למצות רוצה אשר טי,

).2/2672( על אותי שאל שבחיים.

מהמיזרח־הרחוק לא

רלדים מישפחה גם — בראש קאר״רר, רק לא
 (או תאילנדית איזה תראה ברחוב: לפעמים שומעת שמש רחלי
 תיירת לא היא אבל איתה. נתחיל בוא חמודה, יפאנית) או סינית,

צברית. דווקא היא מהמיזרח-הרחוק.
 וזמרת בהצגות־ילדים שחקנית מטר, .ג65 גובה דקת־גו, ,28 בת

 העיסוקים למרות ארץ־ישראל. שגרי בעיקר שרה במועדונים,
 כאשר וילדים, מישפחה גם - שלה בראש קאריירה רק לא האלה,

המתאים. הפארטנר את תמצא היא
 מחדש מתאכזבת היא פעם כל שלה: תווי־הפנים עם בעייה לה יש

 לא שלה הפנים אבל טובה, שחקנית שהיא לה אומרים במיבחני״בד.
 על מדווחת היא זאת, לעומת הזימרה, בשטח בסיפור. משתלבות

 ננסי עם יחד אריך־נגן, על עכשיו עובדת ״אני קדימה: גדול צעד
מודיעה. היא קלינגר,״ ויאיר ברנדס

 אלף 25 בסביבות עולה ברצינות, עליו עובדים כאשר כזה, תקליט
 כרגע מספרת לא אני אבל משקיע, לי ״יש רחלי: להי מממן מי דולר.

 ואת שלי הקול את אוהב הוא בהופעות. המון אותי ראה הוא זה. מי
 חשופות, רגליים עם בבגד״גוף, מופיעה אני שלי. הפראית ההופעה
 בחורה אני הרעש, כל עם אבל הנשמה. כל את נותנת מיני. בחצאית

ורומאנטית." מפונקת ילדותית, נאיבית, ביישנית, עדינה,


