
ץ ב ש 0111151 ת
מאתן:

 ספר >5 אוצרות: דברי־ערך, )1
 )11 מרחן? )10 מוסנזון; יגאל של

 )14 שמח: )13 אל־היערות;
 של הכלה )15 התווים: בסולם

 ממיני אחד )16 צייד־הפרפרים;
רום׳ סופר )18 העורבים:
 דק; לא גס, )20 <ש״מ): רחשלים

 קמח מערבל )22 ציפור־שיר; )21
 )25 בינוני(לטינית); )24 במים;
 קצות את המחבר קו )26 שובב;
 אליל; פסל, )28 במעגל; הקשת

 הצר) עברי(במישעול סופר )30
 )32 לכהונה; פסול )31 (ש״מ);

 מתקן )35 סירה; )34 אנטילופה;
 )38 לתליה(ח); ווים בו שקבועים

 )41 אנא; )39 אירופית; בירה
 )43 עודף; סרח )42 כלי־ריתמה;

 )47 נדיר; כוכב־שביט )45 אנקול;
רותחים; מים יצק )48 בצוותא;

המזלות; משנים־עשר אחד )50
 )52 לנוזלים; קטנה מידה )51

 בשביל; )57 תשוש; )54 מתנפל;
 היקף; עיגול, )62 חיית־טרף; )61
 )66 מס־עקיפץ; )65 מתגורר; )64

 מסץ; שמוצאו משקה )67 חרון;
 עור; של שק )70 אכזב; נחל )69
 מיתר )74 רעידת־אדמה; )72

 של אחד צד )75 שרירי;
 )78 שושן; מלך )77 החלציים;

 אבא של ספר )81 יתו״לולאות;
 דרך־ ,כיוון )85 ילקה; )83 אבן;

 יחידה )88 החי; דם )86 התנהגות;
 שיר־ )89 עוצמת־האור; למדידת
 )93 אויה; )91 במיקרא; תהילה

 גבוה בית־דין )95 מילת־הסכמה;
 מכשיר־עבודה; )96 לצדק(ר׳׳ת);

 פת־לחם; )100 לאחור; פנה )98
 חומה; )103 הדרך; מן סטה )102
 מקובלת יהודית ברכה )104

צעירים. )105 );3,3(
מאוגד:

 )3 מרחם; )2 להק־מטוסים; )1
 זר מטבע )4 מגרעת; קלס,

 התכסה )7 אביון; )6 מהמיזרח;
 )9 מילת־שלילה; )8 ושומן; בחלב
 )15 רמות; צורה, )12 היסס; ירא,

 )17 בניקוד; תנועה )16 מעיין;
 )20 מחבוא; מקום )19 אחיו; רוצח
 חלבי; מיץ בעל צמח )21 אילן;

 לצורכי מכס )24 אחוריים; )23
 )27 שפע; רב, זרם )26 הממשלה;

 סורג; סבכה, )30 באשה; )29 מרף;
 ניקוי; ניגוב, )34 לבירינת; )33
 )37 ד); א; בת״שלמה(מלכים )36

 )41 אלוהים; )40 סירוס; עיוות,
נהר )44 יהושע; שכבש הערים מן

 של פתחו )46 בדרוט־אפריקה;
 )49 פרפר־לילה; )47 הר־געש;

 קצה )50 כוכבי־שבת; קבוצת
 לטובת עצמית הקרבה )53 הציה
 בפעילות האטה )54 משהה

 פקודה; )56 מין; )55 העיסקית;
 בפני קריאה נאום, )59 נצו? )58

 גדולה מיטפחת )60 ועדו־״• קהל
 §)3 מעוון; נקי )62 לכיסוי־ראש;

 )66 ענבי־יין; לדריכת חצוב בור
בגליל הר )68 שווי־נפש;

 מבעלי־ )73 אסף; )71 התחתון;
 )77 ידיד; )76 אברהם; של בריתו
 מושב )79 לבישול; תנור

 דור־ בן )80 בביקעת־אונו;
 )84 גרמני; סופר )82 המבול;

 )90 שייטת; )87 דרדר; )85 שקר;
 מחסן )92 בחקלאות; כלי־עבודה
 לצמוח; התחיל )94 לתבואות;

 )99 צעיר; בחור )97 ברונזה; )90
 כועס; )102 תוך; )101 טרף; עוף
באפיו. רוח עוד )103

ל-------------- - יגאי אכיגי

לחייל 3טרמ תן
> 0 1

מ ע ב
ם כף בזוי הדברתעמיחי איתן

תיקנים(מקים),ו מומחים(■הדברת
,ח" •*■?> ובנוים׳ ספרים חרק׳ עץ. תולעי
׳1/'י\ למניעת לאחעים מיוחד עירפול ״

מעופפים. וחרקים יתושים .. ^
0 2 1 03־75־22־777 טל. ,2272 ת.ד. ,18 מודיעין רח׳ רמת־גן ^1

ורכושו־ בויאותך 711 בשמירה
32

ק/ מ׳ מ ע א׳
לרות•

בבית בעיות
מטר, 1.60 חטובה, יפה, אשה היא

 ,30 מכסימום לה נותנים אבל ,39 בת
 עם אבל נשואה, היא צעירה. מרגישה

 קשר מחפשת היא ולכן בבית, בעיות
ל איתו, לדבר שאפשר מישהו עם

פלירט. לא הרפתקה, לא יפה. ידידות
 חם, נאה, אתה אם לה, מתאים אתה
מש חוש־הומור, בעל מבין, טוב״לב,

 גובה ,40ה־ בסביבות אינטליגנטי, כיל,
על אותי שאל ומעלה. מטר 1.70

. ׳"■26,2י . .
ללב עמוק
בש עיסוק בלי, גרושה ,35 בת היא

 מטר, 1.64 רזה, נאה, אמנותי, עיצוב טח
 ים, טיולים, אמנות, מוסיקה, אוהבת

אוה ללב. עמוק שנכנסות שיחות־נפש,
מחפ בבית. להיות גם אבל חברה, בת
 הרבה עם בראש, ליברלי — אותך שת

 מיס- .40ל־ 30 בין אינטליגנטי, כנות,
).2/2692(הוא אצלי פרה

★ ★ ★
הח בקומדיה מספר אלן וודי

הסר אמו על אדיפוס שלו דשה
 האם אומרת יודעת,״ ״את טנית:

 שלו האבא ״גם החדשה, לחברתו
 לחלוסין." קירח היה עליו-השלום

 אלן. מוחה קירח,״ לא אני ״אבל
האם. אומרת תהיה,״ ״עוד

★ ★ ★
שלם עד1 מעתה

 היא שלי," טובה חברה בעניין ״אני
 ה־ את לראות לי נמאס ״די, לי, אמרה

 חכמה, נהדרת, היא שלי החברה ביזבוז.
 גדולה נאה, מצחיקה, אינטליגנטית,

 מטר. 1.73 גובה ,33 בת במישקל), (גם
 חיובית אנרגיה של אין־סופי מאגר היא

 הם ילדים, לך יש אם ואהבת־ארם.
 היא עולם." ועד מעתה לחייך עתידים

 אצלי מיספרה רציני. בקשר מעוניינת
).3/2692( הוא

★ ★ ★

 אחד. אמרגן עם נסעתי בפורים
 השיחה, את הפסיק הוא פתאום

 חדשות, לשמוע מוכרח שהוא אמר
 חשובה אישיות שאף ״לוודא כדי
 הוא שנים לפני היום". מתה לא

 ליום־העב־ מופעים באירגון עבד
 לחג סמוך לי, הסביר הוא מאות,

המו כל בן־צבי, יצחק הנשיא מת
 עבודה של וחודשיים בוטלו, פעים
לאיבוד. הלכו קשה

★ ★ ★

ידיד חסר
 חסר לא דירה, נהדר, מיקצוע לה יש

 לצאת לשוחח, טוב, ידיד רק כלום, לה
 היא אליו. והיא אליה טוב שיהיה יחד,

 מגילה, צעירה נראית ,44 בת גרושה
 לשלושה אם, מטר, 1.65 רזה, נאה,

 אותך התיירות. בתחום עובדת גדולים,
 אינטליגנטי, מבין, בן־אדם, רוצה היא
 ).4/2692(על אותי שאל .50ל־ 45 בין

★ ★ ★
 חס- איש וילוז׳ני, שמואל

 ומועצת־העיר, קומדי טאנד-אפ
 בהופעותיו, עיתון לפתוח נוהג

 את ולקרוא מודעות־האבל, בעמוד
להו- יגיעו ״שלא האנשים שמות

★ ★ ★ ״•העפ
החושים את להדליק

 לשני אם ,39 מעט עוד גרושה, היא
 כחולת־עיניים, צחת־פנים, מתבגרים,

 הנכונים, במקומות מלאה מטר, 1.65
אוניברסי בוגרת ספונטנית, דברנית,

מישהו מחפשת היא (מדעי־החברה). טה

 טוב לה שיהיה החושים, את לה שידליק
 הופעה ,50ל־ 40 בין בלבד, פנוי איתו,
טמפר שורשי, ישראלי משכיל, נאה,
 יהיה ו״שלא מעשן לא כבד, לא ,,מנט

 מיספרה תפרנית." שאני מספיק תפרן,
).5/2692(הוא אצלי

★ ★ ★
בטל ״רומי דרך מהיר קשר

 העומד ,221017 טלפון — פון״
מיכתבים. להכתבת גם לשרותכם

★ ★ ★
וחברות שותפות

 נאה, גבוהה, אינטליגנטית, ,41 בת
 בו שהעיקר ב; פרק את ליצור רוצה

 נתונים בעל ארם עם וחברות, שותפות
 מתגוררת )6/2692( .55 גיל עד דומים,

 דיוק, ליתר הקרוב, בצפון בצפון־הארץ,
 להסתדר יהיה שאפשר מדגישה אבל

המרכז. מאיזור אתה אם גם
★ ★ ★

 יתוש בתוכנית־הרדיו פאר, מני
מצ טופז שדודו שמעתם בראש:

 כל להתאפרז בלי בטלוויזיה טלם
 לו עולה זה מתאפר, שהוא פעם

החיים. לכל מזונות
★ ★ ★

נשים עם בעיית
 השבוע הנשי במדור היחיד הגבר

 מטר, 1.90 גובה ,51 בן אלמן הוא
 התרו- שהוא לי שסיפר רגיש, עצמאי,

 בעייה לו ויש אשתו, של ממחלתה שש
 שהוא רוצות הן פוגש; שהוא נשים עם

 הוא יכולתי,״ ״פעם כסף. עליהן יוציא
לא.״ ״כיום אומר,

 גיל בסביבות אשה מחפש )7/2692(
אינט שמנה, לא נאה, עדינה, ,45

 אשר מטר, 1.70 בסביבות ליגנטית,
 טבע, אוהבת רצוי חברה. להיות תוכל

 אם יזיק לא ובכלל מוסיקה, טיולים,
 שהוא, כיוון בחיים, מסודרת תהייה

לא. כרגע כאמור,
★ ★ ★

מבאר־שבע חמודה
חברותית, חמודה, ,37 בת רווקה היא

ב מלאה שימחת־חיים, הרבה עם
 בחשבונאות, עוסקת הנכונים, מקומות
 תושבת מינהל־עסקים, לימודי מסיימת

 )8/2692( בחיים. מסודרת באר־שבע,
 היא וטוב. רציני בקשר מעוניינית

 לך אם לה יפריע ולא ילדים, אוהבת
★ ★ ★יש.

ח תוכנית״הטלוויזיה בצילומי
 בלט חודורוב, יעקב על שכאלה יים

 נשאל כאשר גלזר. שייע בהיעדרו
 עשיתם למה אמר: הגיע, לא למה

עלייי ולא חודורוב על תוכנית
★ ★ ★
אינפלציה

למ הפניות בכל שכמעט שמתם־לב
 או אינטליגנטי, המילה חוזרת הזה דור

 יש אינפלציה. ממש אינטליגנטית?
משמ בעלת אחרת, למילה רעיון לכם
 המוצלחים הרעיונות בעלי דומה? עות
אינטליגנטי. במיכתב־תודה יזכו

★ ★ ★
יופי נראית

 1.70 אקדמאית, ,33 בת רווקה היא
 מאוד טוב מרגישה יופי, נראית מטר,

 איתה. שקורה מה ועם עצמה עם
מהמתוסכלות. לא אחרות: במילים
אקד עם רציני קשר מחפשת היא

 לפחות, שלה בגובה רגיש, מעניין, מאי,
יל כמוה, ואוהב, חיי־מישפחה, שרוצה

 בהחלט .40ה־ תחילת עד הגיל; דים.
 יכולה היא ילדים. עם גרוש יתכן

בת אחר, מישהו של גם ילדים לאהוב
 מלווה יהיה לא הסיפור שכל נאי

 על אותי שאל כלכליות. בבעיות
)9/2692.(


