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:מאוזן

 האבוקות )5 ;זכרון מצבת )1
 )10 < ישראל מדינת לתפארת
 באף ברזל טבעת )11 ממולל;
 )14 בדבר; שקל )13 בהמה;

 ערלה: כרת )15 טהור; זך,
קח )18 ;מלוהט חומר )16

 נשיא )21 התנודד; )20 ולו;
״אמ שקבע ידוע אמריקאי

 סוף )22 לאמריקאים״; ריקה
עגולה; מפסלת )24 החדלון;

;באמריקה מכללות עיר )25
נו )28 הדלות״; ״משורר )26
 מידת )30 ולציור: לכתיבה זל

 בכף־יד; נמדת קדומה, אורך
 כך )32 ;דובדבנים משקה )31

 אדמדם, )34 ;לבקו״ם קראו
הממ ראש )35 ;לאדם נוטה
בגר עיר )39 (ר״ת): שלה

 צליל )41 תבלין: )39 מניה;
 עורר )32 ;דו־מז׳ור בסולם
 בשעת !נוכח )43 ;מינית תאווה
 מאוזן )47 ;רוטב )45 ;מעשה

 ומסתובב; עגול — ומאונו
 שאנן; )50 שטח; פרש, )48
 654 מכיוון; )52 הלוואי; )51

 :קערה )57 ;צרפתית מחתרת
 דרגה )62 ההנקה; אבר )61

 מרכז: )64 הארבה; בגלגולי
 עוף )66 זה; על זה הקיש )65

 הפה; גג )67 ודורם; קרבי
לוק )70 צבאי; קיר־מגן )69

 ;רכיל הלך )72 ;הקדומה סור
 )75 ומטהר: מנקה חומר )74

 והחידקל: הפרת בין קדומה עיר
 תקר, )78 השניז; איפה )77

 תיק נדן, )81 ;רוח הוצאת
 ;יותר הגדול החלק )83 ;החרב

 חברה )86 ;ימים מוקף )85
 :(ר״ת) להתיישבות יהודית

 )89 שירות; עבור תשלום )88
 )93 :שמא )91 ;קשה אבן

 שי מתנה, )95 הסכמה; מילת
 קיצור )96 כ׳); ל' (בראשית

 ;מרחם )98 ;אלהים של שמו
 :גב )102 ;מקום תושבת )100
 בצלי, פרח־בר )104 עני: )103

 זימבא- היא היום )105 אדום;
בוואה.

:מאונך
 )3 בן־אדם: )2 דומיה: )1

 )4 :בניה על להינחם מיאנה
 ;מזיק שובב, )6 ;!נאטם נסתם,

 )9 בריטי; סופר )8 וריד; )7
;חנווני )12 ;ירקרק צהוב צבע

;בבנייה חדש שדה־תעופה ־ )15
 של לשעבר סטירית תוכנית )16

מ אחת )17 ;החוזר־בתשובה
 )19 ;התפוח על שהתחרו שלוש
 )20 יהודית; חינוכית אגודה
 של אי-האהבה )21 ;ריקבון

 היפוכו היא יונה ;וסנד שופן
במ קבוע אינו )24 בהשאלה;

;טרזן של הקופה )26 קומו:
 שתי־נקודות בין )29 ;שליח )27

 צמח )30 כזה; אחד רק עובר
 כ־ משמשים ועליו שורשו —

משמש — עץ )33 ;תבלים

 כינויה )34 שוקולד; לתעשיית
 מלחין )36 במקרא; בבל של

 טירוף; ריצת )37 ;צרפתי יהודי
ו עצוב )41 זד; רשע, )40

 התבונן עיין, )44 ; מדוכדך
ו שיעור לו אין )46 היטב;

 — ומאוזן מאונך )47 : גבול
מוס חליף )49 ;ומסתובב עגול
 )50 מוחמד; של חתנו למי,
 של לספר הישר — אתו

 )54 קטנה; יבלת )53 ״גינס״;
 ;משתחווה )55 ;מתנה מנה,

 תנועה )58 מובחר; זהב )56
 אמדסייד; )59 באוויר; קצובה

 קציר )62 במרוקו; עיר )60
מקום )66 ;לשד )63 ;עשב

 עיר־מבצר )68 :הכנרת חוף על
 )71 ;פרת נהר על קדומה
נו )73 (ש״מ); לשלום מתווך

 שם )77 ;אמונה )76 ;טווס צת
 נמל עיר )79 לשמש; מליצי
 בתלמוד; גם נזכרה — בארץ

 )84 לאום; )82 החוצה!; )80
)85 :בגולה יהודית עיירה
 )90 המשפחה; חוג )87 אסון;

 שפורקו הפלוגות )92 ביטוי;
 ;ר״ת) (לא צה״ל בראשית

 הרצליה עיריית ראש )94
 )97 כימי; יסוד )96 (ש״מ);
 )101 זקן; )99 נערך; נשקל,
 )103 ;תוך )102 ;נוגות מילל

עוד. לא

עמיחי איתן
^63 מזיקים הדברת

 (ג׳וקים), תיקנים להדברת מומחים
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 ורכושך. בריאותך על בעןמירה
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 )4 מעמוד (המשך

רא נתן הוא לוושינגטון, יצא נו
 טריביון. הראלד לאינטרנישונל יון

 כי לו, אמר קראפט ג׳וזף כאשר
באי מתחרות בחברון הישיבות

ה בעמודים ובאפגניסטאן, ראן
השיב העיתונים, של ראשונים

 מותר :פסק השני !בפסח הכינרת
בפסח. הכינרת ממי לשתות
 — חוטא או צמא נמצא ואתה

העדתית. בהשתייכותו תלוי
 הרצליה יחודאי, י.

 — תהנ״ל העיתונו קטעי •1
תצלומים. ראה

 גוון: הרב
 בנסח גם
 לשתות טותו

מהכינדת מים
האשכנזי הרב של האישור

הראשון דבר־אלוהים

■כוח םקאהיד !
 אחרונות״ ״ידיעות כתג

 סיפורו על מגיב בקאהיר
 עגד״אל״קודוס איחסן של

).2223 הזה״ (״העולם
ה את מח, באיחור קראתי,

ה הסופר על שפירסמתם כתבה
 ולידה עבד־אל־קודום, אחסן מצרי

 שפירסם מאמר של המלא הנוסח
אוק הקאהירי בשבועון הסופר
טובר.

אם שמי, את ששירבבתם מאחר

אסור ובויה;1ו חוב
ננסה מהכנדת ושתות

.׳; ־. י ־ - ־ .־.-ל- . /־י-.

הספרדי הרב של הפסילה
השני דבר־אלוהיס

 לא זה אימפרסיוניזם, ״זהו בגין:
 רושם.״ שום עלי עושה

 גדול רושם עושה זה המזל, לרוע
 לרושם בדומה כולו, העולם על

 סזאן, האימפרסיוניסטים שעשו
ומאנה. מונא דגא, רנואר,

תל-אביב שריק, יוסף

ד אדוקים ר פ  ,,ס

אשכנז■ אלזה־ם
מש הראשיים הרבנים שני

 דברי״אלוהיס״חיים מיעים
 פוסק וזה כך פוסק זה —

1 היתכן אחרת.
ה את יתכן. הדבר כן. אמנם

 אחרונות, ידיעות סיפק לכך הוכחה
 פירסם באפריל) 4(ב־ אחד שיום

 הספרדי, הראשי הרב דברי את
 6(ב־ יומיים וכעבור יוסף, עובדיד,

 עמיתו, דברי את פירסם באפריל)
 גורן. שלמה האשכנזי, הראשי הרב

ממי לשתות אסור פסק: הראשון

ברצו הנ״ל, במאמר בעקיפין, כי
 ולסלק נקודות כמה להבהיר ני

אפשריות: אי־הבנות
 ב־ המתוארת כזו מסיבה, )1(

 בקאהיר, התקיימה אכן כתבתכם,
 עבד־ איחסן השאר, בין בה, ונכחו

 ישראליים, מוזמנים וכמה אל-קודוס
 ידיעות למערכת עמיתי וביניהם

מטה. והחתום הבר, איתן אחרונות,
 ויכוח בה התפתח אמנם, )2(
 עדות־המיזרח בני של מעמדם על

וי בישראל, יוצאי־המערב לעומת
 בין אבל איחסן. יזם שאותו כוח
 לבין ויכוח, באותו שנאמר מה

 באוקטובר, איחסן של מאמרו תוכן
 כאן אציין בילבד. רופף קשר קיים

ה ברחוב ״בבית־הקפה שבמדורו,
 הסופר בדרך־כלל מתבסס פוליטי״,

 ובונה עובדות, או עובדה, על
 לזקן, נער בין שלמה שיחה עליהן
 הקרובה בעיה במיסגרתה ומעלה
 תואם אינו השיחה תוכן לליבו.

 שעליה העובדה, את בהכרח כולו
מבוססת. היא
בישראל פער־העדות בעיית ̂ )3(

)8 בעמוד (המשך

בקאהיר (מימין) גרינשפן עיתונאי
הפוליטי ברחוב
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