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*נא* אביגיל
מאוזן

 החכם ישב שבה בארץ עיר )1
 הכנסיה מאבות אובזביוס, היווני

את של האחר שמה )5 הנוצרית;
הנח חודש )10 החכמה; אלת נה,
 קרי־ )14 עלה; )13 אויב; )11 מה:
 )16 המישפחה; בן )15 צער; את

 הישוב של המיקראי, הקדום, שמו
 טנטורה; הנטוש בכפר שהוקם

 )20 הדבש; חלת מנקבי אחד )18
 עשבוני; בר צמח )21 אחוריים:

 שאיננו פשתן )24 מתנה; )22
 הפנים; של אחד צד )25 מנופץ;

 )28 לקרקעות; שטח יחידת )26
 סטודיו ממיסדי )30 יונה; עיר

 תיש )31 (ש״מ); בחו״ל ״הבימה״
אפשר: אולי, )32 קרניו; שנקצצו

 ו־ ־מאונך60 ־מאונך,54 עם )34
 שמשמעו ביטוי — ־מאונך77
ומוסר; חוק פורעי של דור —
 )38 אנגלית: אורך מידת )35

 הכלה לאבי החתן תשלום
 סיום )39 המיזרח; בארצות
 )42 פת; )41 המלכים: מישחק

 )43 חדש; לדבר־מה רעיון הוגה
 כינוי )45 משאות; בהמת

 )47 פומבי; בדיון למשתתפים
 סגר; )50 משכר; משקה )48 מין;
 )54 ארע: הזדמן, )52 הקב״ה; )51
 שד; )61 גדול; סל )57 אדם; בן
 דבר על העולה קרום )62

 )66 סירה; )65 חוץ; )64 מתייבש;
 )69 הגוף; אחורי )67 טרף; עוף
 אדום(מ); מידבר של האחר שמו

 )72 (ר״ת): בצה״ל דרגה )70
 למיד כינוי )75 צבע; )74 סלנג;
 בתהילים; קי״ח עד קי״ג מורים

בסורית עיר )78 לח; מידת )77
 מילת )85 קיים; )83 כיצד; )8 !

 )88 (ארמית); להם )86 בחירה:
 חלשה: בעירה )89 חלש; אביון,

 גברי קול )93 הניצחון; אות )91
 תולעת )96 מהדק: )95 עמוק:

 מילת )100 עלוב; )98 האריג;
 אריג )103 שולא; )102 שאלה;

 עינויים למכשיר כינוי )104 יקר:
 דרך )105 בגיהינום; לרשעים

 הסמוראים. של התאבדות
מאיגך:

 מושבה )2 גדול; מים עוף )1
הכ )3 העתיקה; במצרים יהודית

 )6 ורב; לגדול משל )4 סמים; נת
 אנקול; )8 נוטף; דבש )7 זיכרון;

לשע בריטניה ממשלת ראש )9
העמ סין מנהיג )12 (ש־מ); בר

 )16 שיבטי; )15 (בקיצור); מית
מדקדק — קמחי דויד )17 כותל;

 עץ )19 (ר״ת); התנ״ך ומפרש
 סדרי )20 המחט; עצי ממישפחת

 ים שוכן חיים בעל )21 המישנה;
 במיזרח; עתיק מטבע )23 );2,4(

 עיר )26 לקבלה(ר״ת); כינוי )24
 עובד )29 דשן: )27 בתימן;

 פרי אוסף )33 דביק; )30 אלילים;
במיתולו )34 והכרמים; הגינות

 הלנה חוטף — היוונית גיה
 העובר מטבע )36 אכילס; והורג

 קונפרונטציה; )37 בירדן; לסוחר
 )44 בבל; אליל )41 צעירים; )40

 טוהר, )47 דגל; )46 מישענת;
 )50 מילחמה: כלי )49 בהירות;
 מפני לחיסון התרכיב ממציא
 נקודת )53 <ש״מ); ילדים שיתוק

 ראה )54 אור; קרני של הפגישה
 גל )56 אריג; )55 מאוזן; 34

אחת )59 בגוף; איבר )58 חורבות;

 34 ראה )60 צלופחד; מבנות
 בעל )63 לצאן; חג )62 מאוזן;

 )66 הפיריון; סמל מימי, חיים
 ובלשון נושה )68 טרופי; נוי צמח
 די )71 כסף; החייב העם,

 מגילה; בצורת קפל )73 (ארמית);
 ! 34 ראה )77 תחינה; מילת )76

 בסיגנון אמריקאי ג׳אז )79 מאוזן;
 משאלה; מילת )80 סנטימנטלי;

 העם שם )84 בגוף; איבר )82
 עור נבל )85 ערן; בערב והמדינה
 | )90 התווים; בסולם )87 לנוזלים;

 גוף של תאור — פרויקציה
 )92 שטח; פני על הנדסי

 )94 במיקרא; ראשון ביגמיסט
 דויד; אבי )97 עקר; )96 האדים;

 תבלין )101 מסכו״ם; אחת )99
 פקוחות; שעיניו )102 לקפה;

1 חבר־הממשלה. )103

גולדי? שומה מה
ראסל, קורט לחיים, ובן־זוגה הון גולדי של הסיור

 לים (שהגיעה 14 של פמלייה בלוויית ובערבה, באילת
 במוסיאון ביקור כלל פרטיים), מטוסים בשני סוף

 ג׳יפים ארבעה של בצוות סנפלינג סיור התת־ימי;
 חוף עד פרטית יאכטה על ושייט המידברי לשטח
 שגם הוכמן, רפי אילת, עיריית ראש בחברת טאבה,

ראסל. קורט עם לצלילה יצא
 המזון כחסידת הידועה הון, גולדי הקפידה מה ועל

 מים שתיית על החם? בדרום הסיור כל משך הטבעי,
נביעות, של מינרליים, מי־מעיין בלבד, מינרליים

כמובן.

/ ק ׳ מ מ ע ׳ א

לרות•
בחולו! חתונה

נעמי

12!

 במדור מיכתב פירסמה )29(היא
רו אחרי לה. ענה הוא(כנ״ל) הזה.
של להתחתן. החליטו הם קצר מאן

 טלפונית לי הבטיחו הזמנה, לי חו
בשבי אבל אורחת־הכבוד, שאהיה

 אולם־חתו־ זה אם ואפילו חולון, לי
חוץ־לארץ. זה מפואר, נות

 היה זה בלעדיי. התחתנו הם אז
 התקשרה השבוע השנה. בתחילת

 תיש־ חודש, שלפני וסיפרה הכלה,
 נולדה החתונה, אחרי חורשים עה

 צילום שתישלח ביקשתי בת. להם
 היא הבת). רק או כלשהו(חתן־כלה,

בע אבל בסדר, זה שמצידה אמרה
 איך שלהם לחברים מספר לא לה
 תמונה, אקבל אני ואם הכירו, הם

גט. תקבל היא

★ ★ ★

רבנות בלי
 גרושה ,35 בת עורכת־דין, היא

 חובבת טוב, נראית מטר, 1.60 בלי,
 שירי־ארץ־ישראל, סרטים, ספרות,
משות חיים רציני, קשר מחפשת

 לבקר מוכרחים (לא מישפחה פים,
ברבנות).
 בשל, אדם רציני, גבר לה יתאים

 ואינו כנ״ל, קשר רוצה שבאמת
על אותי שאל חומרני. טיפוס

)1/2725.(
★ ★ ★

תכשי שעושה זו גרא, רחל
 ניסיון- לה שיש אומרת טים,
 כרונולוגי גיל ,60 בת של חיים

 אהבה עושה ,40 בת נראית ,50
.20 בת כמו ושובבה 30 בת כמו

★ ★ ★
וחטובה בהירה

 טוב, נראית רווקה, ,26 בת היא
 קצר שיער חטובה, רזה, מטר, 1.60
עוב היא חום־דבש. ועיניים בהיר

קרי ואוהבת בכירה, כמזכירה רת
 מוסיקה, ציור, סרטים, טיולים, אה,

אנשים.

לה אין

 כיף לנו שיהיה ״כדי מחפשת,
 רגיש, נחמד, ,30 עד בחור ביחד",

 מיס־ רציני. אינטליגנטי, סימפטי,
).2/2725( הוא אצלי פרה

★ ★ ★
מהצפון גרוש

 הצפון תושב ,34 בן גרוש הוא
 מטר, 1.83 ספורטיבי, (קריות),

 נאה כחולות, עיניים בהיר, שיער
 לי אמרו אמר, הוא לא (זה מאוד

 את ואם צילום, חובב הוא עליו).
 בדיוק זה להצטלם, אוהבת

בשבילך.
 חיפה תושבת אותך מעדיף הוא

 חדת־חשיבה, רזה, יפה, הצפון, או
 חוש־הומור. בעלת אשת־שיחה,

).3/2725( על אותי שאלי
★ ★ ★

רומנטי קשר
טי מטר, 1.70 רזה, חטובה, היא

 עיניים חום, שיער ספורטיבי, פוס
 בעלת תמונה), יפה(ראיתי ירוקות,

 אבל נשואה, היא .46 בת טוב, ראש
 גבר עם רומנטי, יפה, קשר לה חסר

 (״אני נאה מאוד חזות בעל שהוא
 גבוה, הזה") בענייו מתפשרת לא

 שמן. ולא מקריח לא מבוסס, פיקח,
 היא הכל,״ בו שיהיה קשר ״רוצה
 פיר־ איכפתיות, ״רגש, לי, אמרה
).4/2725(על אותי שאל גון."

★ ★ ★
קריסטל כמו

 בלונדית, ,46 בת גרושה היא
כ עובדת מטר, 1.73 מאוד, נאה

 שנונה, עורכי־דין, במישרד מזכירה
 וראש חוש־הומור בעלת רגישה,

נבונה. טוב,
נפ איש יפה לידידות מחפשת

 חוש־ בעל מבריק, חביב, גבוה, לא,
 לי אמרה היא השיחה בסיום הומור.
מ זאת קריסטל, כמו נראית שהיא

 והב־ ההיא, של הפנים עם שושלת.
 הכסף בלי רק החטוב, והגוף לונר,
).5/2725( על אותי שאל שלה.

לבשל למי
ו עמר, גיגה לה קוראים

 מעצבת־אופנה, ,27 כת היא
 כעיר לאופנה סטודיו בעלת

 יש קריית״מוצקין. מגוריה,
 1.68 קצוץ, שחור שיער לה

 (אחיה, לספורט אהבה מטר,
בנבח כדור״יד משחק דויד,

 הומור והמון ישראל) רת
ושימחת״חיים.

 בבאר־שבע, נולדה היא
 מד׳יסית היתה בחיפה, גדלה

 באילת, לביקור באה בצבא,
 שנים. לארבע שם ונתקעה
בר פעם היתה שהיא למרות
משק שותה לא היא מנית,

או מרדים זה חריפים. אות
תמיד ששותים כאלה תה.

עמר נינה
אלמהול בלי ם1 טוב ראש

 הראש יש שלה לה אומרים
לש בלי גם מכולם, טוב הכי

 אשפית. היא במיטבח תות.
לבשל. למי לה אין כרגע




