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ס פו ר ט לאומי חז־עז
הרחובות נסגרו לתנועה.
גערות ונערים קיפצו על הסוגו,
באליפות הסוגד הראשונה בישראל

הפטל את דימיונך ונסח למצוא
לציור שלמטה כותרת מתאימה ,אשר
תסביר מה אתה רואה בו .הצעות
לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת:
.קשקשת,״ ת.ד ,136 .תל־אביב .ההג
דרות הקולעות ביותר חפורפמגח,
ובעליהן יזכו בכרטיס כניסה זוגי
לקולנוע דרייב-אין בתל־אביב ,קוד־
נוע־המכוניות היחיד בישראל.

מי שלא חזו! לפני שבועיים בשידורי
הטלוויזיה מאולימפיאדת מונטריאול והוא
גם במקרה תושב הרצליה ,יכול היה לח
זות באליפות ישראל מיוחדת במינה —
אליפות ישראל בקפיצה על פונו.
מןה זה פוגו? העובדים ■והשבים ב
רחובות הרצליה לא הבינו בתחילה במה
מדובר .נערים ונערות בבגדי ספורט קיפ
צו ברחובה הראשי של העיר על מכשיר

נערות על סוגו

• מטפסי הרים.

שיגעון מישפחתי —

איל אולצ׳יק ,רח׳ רחל  8א׳,
גבעתיים
• עיקבות הפיחות הזוחל.
צביקה רובינשטיין ,רחי אימבר
 ,17כפר־סבא
• מחשוף של זמרת־אופרה.
רוני ושלמה רשף ,רח׳
מנדלשטס  ,14תל־אביב
• ״מוישה ,בזהירות עם הלוחות
בירידה מההר!״
דדי תבלין ,רח׳ גזר  ,6תל־אביב
• חזה של משתזפת ממעוף הצי
פור.
ישראל לסינגר ,רח׳ אילת ,19
רמת־יוסף ,בת־יס

השבוע כדרייב־אין
מאוזן :

פוגואן מבוגר
— הפך עסק
דמוי קביים ,שבמרכזו קפיץ ענקי .בניתו
רים קלילים עברו הנערים והנערות את
הרחוב הראשי ובמהירותם אפילו השיגו
נהגים אחדים ,שניסו להתחרות במהירות
נסיעתם עם זאת של רוכבי הפוגו.
״הכל התחיל כשגעון משפחתי,״ סיפר מאר
גן האירוע ,זאב דורון ,״באחד מסיורי באי
רופה גיליתי את הפוגו .המכשיר מצא חן
בעיני והבאתי ,בשובי לארץ ,מכשירים אח 
דים עבור ילדי .הם נתפסו לזה מיד והיום
אני בטוח שהם יזכו באליפות.״
אחר כך חשב זאב דורון ,שבין שאר
)המשך בעמוד (44
העולם הזה 2032

 .1זכר בבקרי  .2ראש השלדי .7
ממציא הטלפון י  .9החודש העיברי הרא
שון !  .10מונח בתורת״החשמל י .12
פרוסה!  .13יחידת התפר!  .15הדרך
הקצרה ביותר בין שתי נקודות! .16
פטפטת!  .17היה שר־הביטחון בתקופת
הפרשה )ר״ת( .18 :יחידה ברכס! .19
גבבה!  .21חייב!  .22במקום הזה! .23
מיקווה־מים ענק!  .25ציבור גדול! .28
בתוכי!  .29שעטה מהירה!  .31מטבע
צרפתי !  .32פרח שעדיין לא נפתח ! .34
בוא מלמעלה למטה!!  .35מחייתו-יער!
 .36חוכמה!  .39מרחם!  .41תנור פרי
מיטיבי<  .44דוכן מוגבה !  .45היה ראש-
עירייה בתל-אביב )ש״מ( !  .4 7מילת־סיום
מקובלת במיזמורי תהילים!  .48מילת-
זירוז !  .49מגש !  .51בורשט !  .53במאי-
קולנוע צרפתי נודע )ש״מ(!  .56בת־זוגו
של החתן !  .57הון ונכסים ! '  .60מלאך־
מרום!  .61יוסיף זד ,לזה!  .63שמא!
 .64מחנה־אוהלים !  .65דורון !  .66כלי-
קיבול קטן לשמן!  .67איסוף התבואות
מן השדה!  .70כלי-קיבול!  .72משקה
תוסס מורכב ממים וגאז !  .75נהר באפ
ריקה !  .76פצוע !  .78תבלץ לקפה ! .79
מידת־יבש קדומה!  .80נצח!  .81אדם!
 .83תווית!  .85לאגר!  86יו״ר ועדת-
חוץ-וביםחון של הכנסת )ש״מ( !  .87עצם
בפה!  .88גבוה!  .90מילת־בקשה! .91

נרו יאיר )ר״ת( !  .92חומר־דלק זול ,מצוי
בביצות !  .95פלא !  .96עגור !  .97מסייר.

מאונך :
 .1זרע ,גרעין!  .3שעורה מתולעת,
משמשת לתעשיית הבירה !  .4בוא הנה !
 .5סופו של האור!  .6אין!  .8קטורת
מיקראית!  .11עיר לחוף הכינרת! .12
פיתקה!  .14ידידו הטוב ביותר של
האדם !  .15סכידקצבים !  .20י ד בצאן !
 .21יופי ,נועם !  .24אדון !  .26מושת על
כל אזרח !  .27קרס !  .28כמו  90מאוזן !
 .29יישוב בצפון!  .30אל ההר!! .32
שתיל רך !  .33ריבעה !  .37מימי הארץ :
 .38קינה !  .39חותן !  .40מסולפ-הצללים!
 .42מקולות הגברים!  .43דמות במיתו
לוגיה הגרמנית!  .45זוהר!  .46משורר
עיברי )ש״מ(!  .48עוף־טרף!  .50בגי-
מטריה :שישים־ואחד!  .51די ל ....ב־
רמיזא!  .52נטל!■ .54עשב ירוק המשמש
לנוי!  .55קבוצה פוליטית!  .58מן ה-
סכו״ם !  .59קידומת הולנדית !  .62גץ !
 .64מס על סחורות ייבוא !  .68משמש
למאכל בהמות .69 :מנעול פטנטי.70 :
ישיש!  .71מילת תנאי!  .73קריאת תימ
הון !  .74צורה גיאומטרית  .7 6 :שנון ! .77
מבלה את הלילה !  .79מחלה בצמחים ! .80
צד !  .82צבע אדום !  .84קיבוץ בעמק ! .89
מודע!  .90ללא!  .93בתוכו!  .94תוך
בלי ראש.

בשעה 7.15
וולט דיסני
״ רו בין הוד״
בשעה 9.30
ענק סרטי המילחמה
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