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במדינה
מנגנון

חעומ׳דא• לזזקיר רצוי
 להקדים התחנונים בל

— הועילו לא הניתוח את
החשמלאי שהתערב עד

 תל־ תושבת ,20ה־ בת • נינה החיילת
 המיחושים, משגברו בשיניה. חשה אביב,
 בתל־ שיבא על־שם בית־החולים אל פנתה

ש בתיקווה צבאי, לרופא־שיניים השומר,
 ומסור, יעיל זריז, צבאי בטיפול תזכה

 להציע זו רפואית מערכת שאמורה כסי
 זכתה לא — להפינעתה אך לחיילים.

 פנתה היא המתאימים. ביחס ו/או בטיפול
שנואשה. עד ושוב, שוב

נז והיא ללא־נשוא, גברו הכאבים אבל
 פנתה מומחה. של לטיפולו כבר קקה

 בעלת שהיא אמה, אל הצעירה החיילת
 שהאם בבקשה בפישרד־הבריאות, עמדה
בעניין. משהו להזיז תנסה

 לפעולה נחלצה האמא סדר. זה סדר
 בית־חולים מנהל אל פנתה היא מהירה.
 המצב. את לו והסבירה ממכריה, מסויים,

 אל לטלפן והזדרז רע, כי המנהל ראה
 בבית־ פה־ולסת לכירורגיה המחלקה ראש

 רמון. יוחנן ד״ר שיבא, על־שם החולים
 נבדקה, החיילת תור, קבע ראיש־המחלקה

שי מצב לניתוח• זקוקה היא כי והוחלט
 אבל דחוף, כבר היה הצעירה של ניה

סדר. זה סדר זמן. למרחק נקבע התור
 את ולהקדים מגבוה להתערב ניסיון כל
בתוהו. עלה — הניתוח מועד
 יכלה שלא האם, של במוחה עלה ואז

 גאוני. רעיון — הבת בסבל לראות עוד
 המשמש אדם מכירה שהיא נזכרה היא

הת ובכן שיבא. בבית־החולים כחשמלאי
 :פלא זה וראה הזה, החשמלאי עם קשרה
 נ-ווד החיילת מייד. הוקדם לניתוח התור

יומיים. כעבור הה
ש מי ישן: ישראלי כלל שמוכיח מה
 שיפנה מוטב המוסד, של השמש את מכיר
 הפרוטקציה הראשי. המנהל אל ולא אליו
יותר. שווה שלו

חקירות
ת מריץ מה סמי א

 סמי על מחסה המישמרה
מודיע היותו בגלל מדון

נמ דורון סמי של ההונאות שרשרת
 חפים־ אגשים מסבכת באין־מפריע, שכת

 רוכשי כמה נעצרו אלד, ביפים מפשע.
 על מיסים שולמו שלא באשמה מכוניות,

 תשלום את שמאשרות והתעודות הרכב,
מזוייפות. המיסים
המט למישטרה, מסרו המכוניות קוני

 סוחר- אצל אותן רכשו כי בעניין, פלת
 יחד שמכרן דורון, סמי לשעבר המכוניות

 — נעצרו הם המזוייפות. התעודות עם
לא. הוא

 שסמי הראשונה הפעם זו היתד, לא
ב הסתבך שנה לפני הפים־מפשע. מסבך

מכו למכירת מיגרש ניהול תוך חובות,
 הוציא הוא לאס־ווגאס. רכב הקרוי ניות׳

 כיסוי ללא צ׳קים ונתן ,בפירמה כספים 1
 מחיפה וייס שבח כד׳׳ר כבודים לאישים

ועס מסעדות של בעליהם מאיליק, ציי או
 מיקצו־ ל״גובים״ נזקקו הללו רבים. קים

מכספם. חלק לפחות לממש כדי עיים
דו בפרשת מעורב סמי היד, עת באותה

דבר. לו אירע לא אולם מזוייפים, לרים
אח לחודשים עבר המיגרש, את סגר הוא
 מד ופתח לתל־אביב חזר לבאר־שבע, דים

 נכשל כאן גם קינג׳ס. בשם עדון־לילה
 לבעלותה עבר והמועדון העסק, בניהול

 על־ידי עתה ומנוהל בת־ים, חבורת של
אבו־זמיל. חביב
 כי טוען׳ עצמו סמי ז סמי על שומר מי

 רמ״המעלה, חבריו על־ידי נשמר הוא 4
 יש ובהווה. בעבר בצה״ל אלופים שהם

קציני־המישסרה. בין חברים כמה גם לו
 סמי כי מצידם, מוסרים, אחרים מקורות

 מסר הוא המישטרה. של מודיע משמש
 מילחמת על חשוב חומר למישטרה בשעתו
ו אבוטבול, בחבורת זמור אדגר חבורת

 החבורות. על־ידי גזר־דין־מוות נגדו הוצא
 מילחמת־ ביגלל נדחתה ההוצאה,־לפועל

 המיש־ ראשי במות שהסתיימה הכנופיות,
פחות.

ואנ בעסקיו, ממשיך סמי כך, או כך י
להסתבך. מוסיפים תמיקים שים

בדוי, השס *

:מאוזן
בד קיבוץ .7 מיפתן; .2 מספיק! .1

 .12 ההורים; מן .10 תבלין; .9 רום;
 סופר .15 מיסכן; .13 המלך; יושב עליו

.16 (ש״פ); בפרם־נובל שזכה ישראלי
 שאול; של בתו .17 הלילה; את יבלה

 עש* .21 שמא; .19 העצמות! לשד .18
 !ירביץ .23 !לאלוהות כינוי .22 !הבגדים

 .28 בביצות! מצוי זול, חומר־בעירה .25
ה בגליל קיבוץ .29 (ר״ת); חנרוחלילד,

 להוצאת כף .32 !בשיר פוצח .31 ! עליון
 מילת- .35 הבית; מיכסה .34 גחלים;

מעמ שקט .39 !הכבשים מן .36 ;תנאי
 שלישי גוף .44 בלע״ז! לאגר, .41 לו;

ב .48 שותתת! .47 קלף! .45 יחיד!
 צעקה; .51 ;קריאת־תימהון .49 תוכו;

 הדו־ דרך׳ .56 !רשות ללא ״סחיבה״ .53
 .60 !חנון לב בעל .57 !למשל לורוזה
 הארץ; בדרום חדשה עיר .61 יפעה;

ל המשתייר .64 (ר״ת); ניזכר־לעיל .63
 .66 באיטליה; נהר .65 העתיקה! יוון

 בגרמניה; חבל-תעשייה .67 בגד־שרד!
ממ מישרד צפוי .72 !מתווי־הנגינה .70

 !לרבים סיומת .75 !זה בנושא חדש שלתי
הולנ קידומת .78 הניקוד! מסימני .76

 מגיב .81 !ל- שייך .80 !רקב .79 ! דית
 .85 בתורת־החשמל; מונח .83 בתוכחה;

 .87 מסוגל! יהיה .86 באיילת; גדול מלון
בתו .90 ארמדה; .88 (ר״ת); אחד כל

ערסל .92 העיברי! בא״ב אות .91 כה!

 .96 הבקר! לאיסוף קריאה .95 כבד;
האשה. או הבעל אבי .97 ספיד; בלע״ז:

:מאונך
 .4 בהמת-עבודה! .3 מישטחי־דשא! .1

מת .6 קריאת־צער! .5 הציפור; מישכן
.8 עוצמה! ובהשאלה: מהושלת, כת

 .12 קומפוזיטור; .11 הגיבור! את אופפת
 חפצי־חמ- .15 העלים! טמן, .14 אברה!

 כלי- .21 ;(ר״ת) כתובים נביאים .20 !דה
הו לאוזר התבואה .26 אחו; .24 קיבול;

 קרם .28 !ראש בלי יון .27 !התבן צאת
 חיוני חלק .30 מלמד! .29 הפר; בחוטם

 גדולה! כמות .33 פגם; .32 במכונית;
ה ממילות .38 קצינים. שאינם חיילים .37

 שנשמה .40 מילת־זירוז! .39 שלילה;
 מקובל מישחק .43 יתיז! .42 באפו!

 .48 !גמיעה .46 !על רוכן .45 !בחנוכה
 ביצי- .51 החיוב! ממילות .50 מגיע!
 ויהיה! יקום .52 מעדן! הנחשבות דגים

 רוך, .58 עזה; דחיפה .55 ייגה! .54
 שורה .62 באפריקה! נהר .59 נועם!

 מסיפרי .68 אלגנטיות! .64 תכים! של
 מ־ .70 ;רבים שלישי גוף .69 ! התורה

 .73 פטנטי! מנעול .71 הבקר; לכסיקון
 מתרחש; .76 ישראל! מחגי .74 קרם;

 !העליון בגליל קיבוץ .79 ;מילת-יחם .77
ה .84 .עוף־טרף! 82 מעט; קורט, .80

 התייפחו; .90 הולם! .89 בצאן; רכים
פרי־בטן. .94 מאונך! 5 כמו .93

1997 קשקשת
 למצוא ונסה דימיונך את הפעל

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

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

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

1995 קשקשת

 כיסויי- סורגת רבין של הסבתא 0
לחמור. אוזניים

רשק, ושלמה רוני
תל־אביב ,14 מנדלשטס רח׳

הטוטו. בהלת לאחר שנשאר מה 0
,3 טוסקניני רח׳ פרי, יטרץ

תל־אביב
1 לאן. — הישראלי הכדורגל 0

 יהודה רח׳ כן־עמי, שירי
תל־אביב נווה־אביבים, ,36 הנשיא

 של בטלוויזיה מחבל עם ראיון 0
ביירות.

רמות־ קיבוץ לידן, שוקי
חבל־מגידו ד.נ. מנשה,

בסיני. גדירוודהתייל קיפול 0
רח׳ גוטמן, אלה
ירושלים ,43 תחכמוני
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