
>998 קשקשת
 למצוא ונסה דימיונו את הפטל

 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 נוט־המכוניות

מח כולה והמישפחה — חנוכה !•
לסופגניות. כה

תמד, קפה אריח,
תל־אביב ,57 שיינקין רח׳

 הראש את שוברים בטלוויזיה #
 ניקוי־ראש של החור את לסתום איך

לשידור. שנאסר
גוטמן, אלה

ירושלים ,43 תחכמוני רח׳
 חמש־ משחקים מתנחלים שלושה #

מהשטח. לפינויים בהמתנה אבנים,
כן־גד,. שמשון

חולון ,123 סוקולוב רח׳
באספמיה. חלומות #

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

בהו מתחרים היפי׳ם שלושה !•
טבעות־עשן. צאת

(בר־אור), לוי שירילי
תל־אביב ,175 אבן־גבירול רח׳

 בדרייב־איו השבוע
 7.15 בשעה

 ברונסון צ׳רלס
כגשם״ עוכר ״נוסע

 9.30 בשעה
שני שבוע

האיטלקי״ ״הקשר

ות נ ו יט בס
הדיון שמלות #
הריון מכנסי #
ת # ו ק י נ ו ן ט ו די ה
ת # ו פ י ל ן ח ו רי ה

ן ה ל כ ד ו מ
 .4 בנימין נחלת רח׳ תל־אב־ב,

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

ת״א ,50344 טל. סוכן: ע״י להזמנות

> 4

:מאוזן
 מלחיו- .9 בתוכם! .7 חגיגה! .2 ז! לאן .1

 מטבע .12 גבבה! .10 איטלקי! אופרות
 .16 באנגלית! מופע, .15 ישן! .13 יפאני!
 שיח .17 מפירות! עשוי מתוק מאכל

 יחידה .18 לבנים! פרחים בעל מידברי
 אלוה! .22 דין! .21 בתוכך! .19 ברכס!

 השנה מחודשי .25 הולנדית! קידומת .23
 קלה! גניחה .29 ריקבון! .28 העיברית!

 .35 עוד! .34 בוער! .32 מתרחש! .31
 לילי! חי .39 בית־מותרות! .36 עלוב־נפש!

 ממוצרי .45 שחורה! ריבית .44 חד! .41
 שירות־ .48 די־צורכו! שתה .47 החלב!

 .51 טוב! מזל .49 ה״הגנה״! של הידיעות
 בן־יומו! תינוק .56 חתך! .53 בדתו! אדוק

 .61 מאודו! בכל ייחל •60 קללה! .57
 הראדיום את שגילתה צרפתיד. מדענית
 לביבות סוג של שמו .64 כינוי! .63 (ש״מ)<

 גשם! .67 קוסם! .66 ידית! .65 בוערות!
 יחידת .75 גדול! אור .72 בפה! עצם .70

 :בהשאלה .78 השעון! מחלקי .76 חשמל!
 מילת־שאלה! .80 חבר־ממשלה! .79 מרכז!

 הבטיח, .85 לרבות! סיומת .83 ישיש! .81
 !!תן .88 פרוסה. •87 עוד. .86 אימת!

 לרחיצה! ניתן .92 הורה! .91 אל! ממהר .90
 בית- ממחלקות .96 (ר״ת)! יאיר נרו .95

התפר. יחידת .97 החולים!

מאוגד:
בצה״ל! ״נכשל״ ציון .3 בתורכיה! עיר .1

 מכשיר־עינויים! .5 ראש! בלי שור .4
 חוברת- .11 משהו! .8 אנוש! לבב ישמח .6

 להדבקת ״טיט״ .14 מעמסה! .12 שירים!
 .21 דתית! כיתה .20 דממה! .15 זגוגיות!

 מתכופף! .26 מעמלו! שקט .24 נושם!
 הבקר! קול .28 (ר״ת)! רחמנא־ליצלן .27
 .30 חפצים! לאחסנת המשמש רהיט .29

 מן .33 ראפיה! .32 במכונית! חיוני חלק
 מיזרח־תיכונית! מדינה בן .37 השיניים!

 עשוי־למחצה! .40 פתי! .39 עבורך! .38
 בתורת־החשמל! מונח .43 קטן! מאור .42
 הושטה! מסירה, .46 כספית! תמורה ללא .45
 מעריך! .51 אם־הפנינה! .50 מתנה! .48
 הנצרות! אבי .54 (ר״ת)! ראשי מדריך .52
 פרשת אחרי בבית־הכנסת הנקרא פרק .55

 של הגדולות מהמצאותיה .58 השבוע!
 יין, מתקינים שם .62 נישא! .59 האנושות!

 יכפוף! .69 סבון, .68 בצת״ל! דרגה .64
 תבלין .73 מילת־זירוז! .71 מספר! .70

 מתווי״ .76 חידוש, מעשה־פלא, .74 לקפה!
 דקה, פצירה .79 חסר-עידון! .77 הנגינה,

 רע! .82 ב״הרצל״! הלירות מיספר .80
 .89 שונים! ירקות עם מאודה בשר .84

 (כינוי)! יום־הכיפורים מילחמת מאלופי
 לחופה! זה, גיל בן .93 לשניים! חיתכי .90
ישראל. בירת של המקוצר שמה .94

במדינה
שפט סי

ר0ה>גי ברשות רגל״ס
ע? שחואוטמה הפרוצה

 למכונית, מחוץ גתגזו שרגליה
ציכורי, כמקום

גקנסה — כשעתימעשה
 עבדתי בערב שמונה השעה ״בסביבות
 סמל- סיפר יפו,״ באיזור •בניידת־סיור

 דוכן־העדים. על אבוקסיס כליפה המישטרה
מע לבצע ממפקד־היחידה הוראה ״קיבלתי

 ראיתי עזה. לרחוב ניגשתי פרוצות. צר
ש בחורה עם גבר ובתוכה חונה מכונית
מיני. אקט ביצעו

 הקידמי, הימני בכיסא שכבה ״הבחורה
 מיכנסיו פתוחה. כשהדלת בחוץ, עמד והגבר

ואבר־המץ למטה, מופשלים היו הגבר של

כן־עיתו שופטת
בלילה פנס

 הארתי החוצה. שבלטו רגליה בין שלו
 הם בבירור. זה כל את וראיתי בפנסי

פרטים. ביקשתי והתלבשו. הפסיקו
 התחנן והוא הצידה, הגבר אה ״לקחתי

 לא שאשתו כדי אותו, אעצור שלא בפני
 בתופעת נלחמים שאנחנו לו אמרתי תגלה.
 יעיד לא אם זאת לעשות נוכל ולא הזנות
 ובא שוכנע, הוא כסף. לנאשמת שנתן

 בתור אסתר את מכיר אני למישטרה.
 שם גיליתי ולא ראותי לא אבל פרוצה׳
כסף.״

 במושב ״ישבתי :הנאשמת טענה לעומתו
 הדלת כלום. עשיתי לא אבל הנהג, שליד
 הזה השוטר את פתוחה. לא סגורה, היתה

 והיו שלי, מהעבודה מכירה אני שהעיד
 לעבודה בקשר רבים ויכוחים כבר איתו לי

 שאני לי אמרו הודעתי גביית בעת שלי.
ש (בכתנדהאישום, בשידול־לזנות חשודה

 בתל-אביב, השלום לביודמישפט הוגש
 אבל בפומבי), מגונה במעשה רק הואשמה

כסף.״ לי היה ולא כסף שום קיבלתי לא
 באותו עוד רלוונטי. אינו המיקצוע

 כהן. אהרון השופט, סיכם ,8.5.75ה־ יזם,
 בפודמלא מודה ״הנאשמת הדין: בהכרעת

 רלוונטי אינו ומיקצועה פרוצה, היא בי
 אבו- השוטר רצה לולא שבפני. להאשמה

 בגין פרוצות ולעצור הוראות למלא קסים
 להאשים שניסה עבירה למעשי־זנות, שידול

 על עולה היה לא הנאשמת, את גם בה
בנא להבחין הנדון, למקום להיכנס דעתו
לעברה. ולהאיר שמת

 מיקרה לבין זה, מיקרה בין הבדל ״אין
 ובמקום ציבורי לגן כלשהו זוג הולך שבו

 הוא ומיסתור, חושך בו שיש סבור שהוא
 כדי תוך שוטר עובר במקום אם מתעלס.

 הזוג מבצע לא עדיין — תפקידו מילוי
מה־עוד בפומבי. מגונה מעשה של עבירה

1998 הזה העולם


