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אברהם בךדויד הוא בן  ,58אבל נראה
הרבה יותר משומש 30 .השנים בהן
שהה על שפת־הים בחוף טרומפלדור ב־
תל-אביב ,יום יום מחמש בבוקר עד שבע
בערב ,קיץ וחורף — עשו את שלהן.
משפחה כנזרתף .אוצר המילים של
בן־דויד מצומצם :״רוצה כסא״ ,״לירה
אחת״ ,״אין לי עודף״ ,״או שתקום או
שתשלם״ .יותר מכך ,מתקשה משכיר
כיסאות־הנוח הוותיק לומר.
לאחרונה ,התרחשו שני מאורעות בחייו
של בן־דויד ,המתגורר עם אשתו ושני
ילדיו במרתף .הראשון :החוף בו עבד
 30שנה שינה צורתו ,כאשר עיריית תל-
אביב החלה מבצעת בו עבודות־פיתוח
ענקיות .השני :ישראל צ׳צ׳יק ,בעל ה 

מאוזן :
 (1שליט ערבי בימי מלחמת העצמאות.
 (6אסון טבע שקרה לאחרונה באיי הפי
ליפינים (12 .נביא מתרי־עשר (14 .נקלה.
 (15קל דעת (17 .לא מפואר (18 .סומא.
 (20עני (21 .ראש המשפחה (22 .רום
מעלה (24 .סנטור אמריקאי שהתפרסם
לאחרונה (27 .ישו טען שאם מכים אותנו
באחת — עלינו להושיט את השנייה(28 .
עוף טורף (30 .מקום בו נמצא מפעל
ממשלתי שהפסיד הרבה כסף (31 .כעס.
 (32הפציר ,שידל (34 .אזור בגוף(36 .
מילת ברירה (37 .חלק הרגל (39 .צמד.
 (40אמונה בכוח עליון (42 .מילת שלילה.
 (43נוזל בפה (44 .בית החרב (45 .צד
מערב (46 .כסף (50 .זמן איסוף תאנים.
 (53ידית (54 .אינו מעיד על עיסתו(57 .
שקט (59 .״ ...לה' ולגדעון״ (61 .שוחד.
 (63שיכבה (65 .מלחין )כתיב חסר((66 .
מספיק (67 .עוף הדור (68 .חיה טורפת.
 (70אחד מארבעת היסודות — לפי האמו
נה הפרסית העתיקה (71 .סמרטוט(73 .
עונה (75 .משחק (76 .ביקוש רחמים.

מאונך :
 (1מלכה תנ״כית (2 .אחד השבטים(3 .

חשנץ

״ה׳ אלוהינו ,ה׳  ....״  (4מילת תנאי(5 .
שופט ישראלי מפורסם שיצא לגימלאות.
 (7רצוי ,כפי שראוי (8 .בזבזן (9 .נהר
באנגליה (10 .נרו יאיר )ר״ת( (11 .נשק.
 (13מין סכין (16 .צלול (18 .עצוב(19 .
לח (21 .בן משפחה (23 .מזון (25 .אחד-
עשר (26 .קידומת שם הולנדי (27 .ירק
מאכל (29 .מונעת אסון (31 .מדינה אפרי
קאית ,ששליטה עוסק לאחרונה בגירוש
זרים (32 .מושג במוסיקה (33 .קשר רעות
ושלום (34 .מכר (35 .שאינו שכיח(36 .
חודש עברי (38 .שדה מרעה (39 .מין,
סוג (41 .ישר דרך ,נאיבי (47 .המקום
הרגיש בגופו של אכילס (48 .מישחק
בחדשות (49 .סוג פשע שכיח בארץ(51 .
מורה נגינה (52 .הובי (54 .נזכר לעיל
)ר״ת( (55 .פעולת מפשר ,הנפגש עם שני
הצדדים היריבים (56 .תו נגינה (58 .בעבור
נזיד עשוי מהם ויתר עשו על הבכורה(60 .
שאינו קשה (61 .רופא ישראלי שבית חו
לים נקרא על שמו (62 .ריב (64 .מגיע.
 (66נפילה ,כישלון (69 .אמן פנטומימה צר
פתי (71 .טנא (72 .מקום נישא (73 .אותו
שמים באף הבהמה (74 .משורר עברי שנפ
טר השנה.
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זוהי חידה חשבונית .כל ריבוע מסמל סיפרה .לאותן הספרות יש אותם סימנים .בעזרתן
של פעולות חיבור ,חיסור וחילוק ,יש למצוא איזו סיפרה מציין כל סמל של ריבוע.

-סט*

חס ר־כל כן־דויד
אחרי  30שנה — אפס
זיכיון לכיסאות־הנוח ,שאצלו עבד בן-
דויד כל  30השנים ,נפטר .בנו של צ׳צ׳יק,
רופא במקצועו ,חיסל את העסק.
בן־דויד נותר ללא פרנסה .מקצוע אחר
אין לו .כוח אין לו .פנסיה — אין לו.
פרנסה לעצמו ולאשה — אין לו.

דת
עם הא שת ■
א סו ר ל ה ת ח תן
לאחר ציפייה ממושכת ,נענו סוף־סוף
גרישה ופולה זכרוב״ בחיוב ,על־ידי מש־
רד־הפנים של ברית־המועצות ,לבקשתם
לעלות לישראל .היתה רק בעייה אחת:
מאחר שהגישו את בקשותיהם כאשר היו
עדיין רווקים ,לא יוכלו לעלות כזוג נשוי.
על־מנת לצאת מבריה״ס כמשפחה —
יהיה עליהם להמתין תקופה נוספת.
כ הן וי רו ש ה .השניים התייעצו עם
ידידיהם — ומצאו פיתרון :הם התגרשו —
וקיבלו מיד את האשרות כשני רווקים.
כעבור שבועות מספר ,כבר ישבו בשיכון
עולים של יהודי רוסיה בפרדס כץ .כל
אחד בדירה אחרת — עם הוריו.
הדבר הראשון שעשו השניים בישראל:
הם פנו לרבנות על־מנת להתחתן מחדש.
אלא שהם שכחו עם מי יש להם עסק.
הרב ,שהקביל את פניהם בחביבות ,חקר
אותם ביסודיות ,והודיע להם שלא יוכלו
להתחתן לעולם .הסיבה :גרישה כהן —
ופולה הרי גרושה.
?}צח 3בונה .השניים קיבלו טיל .הם
יצאו החוצה כסהרורים .למחרת ,חזרו שוב.
אך לשווא.
השניים התעקשו :״אבל אנחנו לא מת
חתנים עם אחרים .התגרשנו רק אחד
מהשנייה ,כדי לעלות לארץ.״
דבר לא עזר .אבל בתום הפגישה ,הציע
להם הרב שהיה מלא רצון לעזור :״אולי
תיפנו לעורך־דין ,והוא ישיא אתכם ני-
שואי מקסיקו?״
גרישה ופולה לא שמעו מעולם על
מושג זה .הם הודו לרב על העצה ,פנו
לעורך־דין שהחל מסדיר את ניירותיהס.
השבוע ,בעת חגיגת יום־הולדתו ה־29
של גרישה ,עדיין היו בני הזוג שני
רווקים ,סירבו לפרסם את שמם המלא
או להצטלם .״אם נרגיז את הרבנות ,על־
ידי פירסום הסיפור ,הם לא ירשו לנו
להתחתן נישואי מקסיקו,״ הסבירו.

