
ת ש ק ש 1992 ק
 למצוא ונסח דימיונך אח הפעל

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצמות בו. רואה אתה מה תסביר

 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ,קשקשת,'

 תפורסמנה, ביותר הקולטות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־איו לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

ת ש ק ש 1990 ק

<רוד)

_________
צעד-אהר-צעד. מדיניות !•

 ששת־הימים רח׳ ידידיה, שגיג
רמת־השרון נווה־רסקו, ,66

ן לאן — הזוחל הפיחות •
נתניה ,7 הנודע רח׳ עמית, רוויטל

 ניקוי- בעיקבות נקיות רגליים <•
ראש.

רמת־גן 33 האם רח׳ טופי, אלון
רגל. רוחצת רגל •

ירושלים 3649 ת.ד. פלדמן, אילון
 הלך ימין ימינה, הלך ״השמאל •

 ואי־אפשר משתגעת הכנסת לשמאל.
!״לסבול

 שמריהו רח׳ פלד אייל
ירושלים ,58 לווין

 בדרייב־אין השבוע
5.30 בשעה

 הכרטיס ל״י 4
 טאלי-אן״ ״קבוצת
 7.15—9.45 בשעות

והרוח״ ״הכפיר

ה ו ח ט י ס נ
הריון שמלות #
הריון מכנסי •
ת • ו ק י נ ו הריון ט
הריון חליפות #

הן ל □ ד ו מ
 ,4 בנימין נחלת רח׳ תל־אב־ב,

 החצר דרך ב׳. קומה
 בערב 7 עד פתוח
)2—4 בשעות (סגור

א ת .50344 טל. סוכן: ע״י להזמנות

ץ ב ש □ ת ה העול הז

:מאוזן
להת נוהה )2 לזיהוי! מילת־שאלה )1

 תישבי )9 !טיבטית בהמת־משא )7 ! ייפח
 מנעול )10 (ר״ת)! ובעייה קושיה יתרץ

 !רדום )13 !ההוא במקום )12 !פטנטי
 ■תותח )16 נמוכה! טמפרטורה בעל )15

ל תבלין )18 !גץ )17 !(ר״ת) לא־רתע
 משורר )22 !עלוב )21 !שמא )19 ! קפה

 (ש״מ)! לאחרונה טוהר ששמו ישראלי
 מתווי- )28 !עשרת־אלפים )25 ? לאן )23

 )31 האריות! מלפסיקון )29 הנגינה!
 ■מילת- )34 ועגום! אפל )32 מזמר!

 )39 סוחר-נזדד! )36 כינוי! )35 שלילה!
 ישוב )45 !ננסים )44 < ירח )41 !ימי חי

 שיל- לגבי מחרתיים )47 הצפון! בגבול
בתורת- מונת )49 !מניח )48 !שום

 השגחה )53 האבות! מן )51 החשמל!
 הזה! ביום )57 דיאלקט! )56 לוחצת!

 !ים־המלח לחוף ישוב )61, !היוני נוזל )60
 באפו! רוח )64 (ד״ת)! גזכר-לעיל )63
 )67 סוד! )66 האלוהות! מכינויי )65

 !אירוע )72 !למבין(ר״ת) די )70 !הריגה
נעי )76 אברהם! של בבריתו מכניס )75

 הקצרה הדרך )79 ממקומו! זז )78 מות!
 !עלוב־נפש )80 !נקודות שתי בין ביותר

 )85 !(ר״ת) יאיר נרו )83 מישש! )81
 )87 בהמת־הבית! )86 כסף! של שארית
 (ר״ת)! לומר רוצה )88 הגוף! מפיתחי

יביא )92 מילת־קריאה! )91 בוסתן! )90

 (ר״ת)! ישראלי מטבע )95 הגאולה! את
מילת־שאלה. )97 !סטיבעו מזוהם )96

:מאונך
ה מכינויי )4 !זהב )3 !שבר־חרם )1

 עוף־ )6 !חסר-ראש ענק )5 ! אלוהות
 )12 הבגד! מחלקי )11 עולה! )8 בית!

 ההסתדרות מזכיר )14 העץ! מן מופרש
 !קטן מאור )20 !דוקרני הי )15 !(ש״מ)

תבו )26 !ישן )24 !צרפתית קידומת )21
 משמשת )29 צמד! )28 צאצא! )27 אה!

 חבל־ארץ )33 !נבל )32 !אד )30 !למאוד
 קל בידורי מופע )37 !בגרמניה תעשייתי
 !סוף בלי דוד )39 !בסיס )38 !ומשעשע

 צמד )43 בתוכם! )42 הגוף! אחורי )40
 )46 גמור! שקט )45 בפנים! סתתים
 תוף חצי )50 בצאן! רד )48 ניחוח!

 גדול )52 תורכיה! בירת )51 אפריקני!
 זימזמה )55 !ימח־שמו(ר״ת) )54 !בתורה
ב נהר )59 יפאני! מטבע )58 חרש!

 !לאף תכשיט )64 !התקיים )62 ! אפריקה
 גיבעה )69 !פרה־היסטורי ענק פיל )68

 )73 !מילת־תנאי )71 !מיסכן )70 !קטנה
 לא )76 בארץ! עיר )74 הציפור! בית
 בקצב )80 !כריכה )79 !טיפש )77 !קשה

 השבטים! מז )84 יצהר! )82 מזורז!
באירו חייך )90 !״סבון״ :בהשאלה )89

 מישהק- הצי )94 !נעליד חלוץ )93 ! ניה
פופולרי. ילדים

* 1 4

במדינה
שיקו□

זכים עוד 3־1דו־ק
 כלוי עימות צפוי

?,,צה נכי בין
פעולות־האיגה לגפכעי

במע בית־הספר על הפידאיון בפשיטת
ש הפצועים בין רבים. נפגעים היו לות

 צה״ל, חיילי היו פעולה באותה נפצעו
 שנפצעו החיילים מצפת. ותלמידים אזרחים
 משוק־ צה״ל, כנכי הוכרו פעולה באותה

 משרד־ של) השיקום מחלקת ידי על מים
באו שנפצעו והילדים האזרחים הביטחון.

 פעולת־איבה״, כ״נפגעי הוגדרו פעולה תה
המו מידי ושיקומם פיצוייהם את מקבלים

לביטוח־לאומי. סד
 פעולוודהאיבד. נפגעי החלו לאחרונה

 איר- בראש מעמדם. לשינוי צעדים נוקטים
 השחק- עומדת האיבר. פעולות נפגעי גון
 בהתקפת רגל שאיבדה מרון, חנה גית

 תודות בציריך. נמל-התעופה על מחבלים
 להקים הוחלט בצמרת ולקשריה למאמציה

 האוצר הביטחון, למשרדי משותף צוות
 ב־ הטיפול המשך על שימליץ והעבודה,

ש פעולות־האיבה, נפגעי האזרחים 1200
 מעולם בצה״ל שירתו לא למחציתם קרוב

 בלשון שמוגדר מה הם מהם ושכשליש
 לאומית־ביטחונית״, זיקה ״נעדרי עדינה

וזרים. ערבים דהיינו:
 כלישכות־השי* ועדיינים חיילים

שהו בצוות שהרוב הסתבר לאחרונה קום•
 ומשרד־העבו־ האוצר מנציגי המורכב קם׳
בנפ הטיפול העברת על להמליץ עומד דה,
 במשרד- לאגף־השיקום האיבה פעולות געי

 ובמישפחות צה״ל בנכי המטפל הביטחון׳
 לאירגון זו נטייה על נודע כאשר השכולות.

אנ היו נכים, אלף 20כ־ המאגד צה״ל, נכי
נגדה. המתקוממים מראשי האירגון שי

 נכי אירגון יו״ר לידול, שלמה הסביר
 שנעשתה חד־צדדית המלצה ״זוהי צה״ל:

 ביגלל אלא אובייקטיבים שיקולים מתוך לא
וה האוצר משרדי נציגי מישרדית. נוחות

ב לטפל ימשיכו שאם חוששים עבודה
נפ בעתיד ידרשו פעולות־האיבה, נפגעי

 תאונות־דר- נפגעי או תאונות־עבודה געי
שלהם.״ לאלה זכויותיהם את להשוות כים,

 אליהם לצרף צה״ל נכי של התנגדותם
 מכמה נובעת פעולות־האיבה, נפגעי את

 לחברי לאחרונה ששיגרו במיכתב טעמים.
עמדתם: את הסבירו הם האירגון

לו לבין ומהותי יסודי הבדל קיים •
 שנפגע אזרח לבין בפעולה שנפגע חם

 מוחלטת הפרדה להפריד יש פאסיבית.
 מראש ומודע למילחמד. היוצא חייל בין

 אזרח לבין להיפגע, עלול הוא כי לעובדה
היומיומיים. עיסוקיו תיד במקרה הנפגע

 ל- השייך אדם הוא צה״ל נכה !•
 הוא היפגעו לאחר וגם כוחות־הביטחון

 למערכת־ ונפשית פיסית מוראלית, משתייך
לשקמו. שתפקידה הביטחון

 כוח־אדם מחוסר סובל אגף־השיקום 9
 נכי בכל ביעילות לטפל מצליח ואינו
 מעבר הוא האגף על המוטל העומס צה״ל.

וקליטתו. קיבולו ליכולת
 כי הדעת על כלל להעלות ״אין •
 בנם־ בלישכות־השיקום יפגשו צה״ל נכי

 עויינים ערבים נפגעים הכוללים געי־איבה
 מצירו ואף ירושלים ממזרח מרמת־הגולן,

הירוק.״ הקו של המערבי
 התעשייה־ צה״ל, עובדי אפילו •

 עבודתם, תיו שנפגעים ותע״ש, האווירית
 באגף- זכויותיהם במיסגרת כלולים אינם

 סעולות־האיבה בנפגעי יכירו אם שיקום.
 אלה ידרשו צה״ל, נכי של למעמד כזכאים
זאת. במיסגרת אותם גם לכלול

 אנשי טוענים לדם׳׳. דם בין ״אפלייה
 לנפגעי הכבוד ״כל צה״ל: נכי אירגון

 לזכות היא מטרתם בל אבל פעולות־האיבה.
 תביעה זוהי יותר. גבוה חברתי בסטאטוס
יומרנית.״
 בין הבדל כל אין התגמולים מבחינת

 פעולות- ונפגעי צה״ל נכי שמקבלים מה
 וגד מטופלים שהם העובדה אולם האיבה.
 נראית הביטוח־הלאומי באמצעות שוקמים

 ופחיתות- כפגיעה וחבריה מרת לחנה
 הם לדם,״ דם בין אפלייה ״זוהי כבוד.
מנהלים. שהם הציבורי במסע טענו

 פעולות־האיבה נפגעי הצהירו לאחרונה
צי בדבר שלילית החלטה תתקבל אם כי

בהפ יפתחו הם למחלקת־ד,שיקום רופם
 כי מאיימים׳ צה״ל נכי ובשביתות. גנות

 יהיו נפגעי־האיבה, את אליהם יצרפו אם
בהפגנות. שיפתחו הם אלו

הת לידי עד הדברים יגיעו אומנם אם
 בפני לעמוד הממשלה עלולה גלויה, נגשות
ב הנפגעים את לסווג איד :הדשה בעיה

האיבה? לנפגעי צה״ל נכי בין עימות


