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 שכונות קב׳ — בעבר )1
 )5 עיר! עכשיו — ת״א ליד
 גוף שפל )10 .ובא הקרב החג

 לטף; חינוכי מוסד )11 ורוח;
 המר* האבר )14 התקרב! )13

 )15 ;החושים מערכת של כזי
 כדורגל מאמן )16 טעם! סוג

 הלאומית! הקב׳ של לשעבר
 נחת שהוא (ר׳׳ת) ציון )18

 )21 ;נבשל מעד, )20 !להורים
 המתח סרטי אמן של יצירה

וחלילה חם )22 ;שנפטר
 בארץ מאורגן הוא )24 ;(ר״ת)

 )26 ידך! שים )25 לאו או
 ר ימני צד )28 חרמון! הר

שפ )30 האדם! בגוף שמאלי
 )34 !ענף )32 !כופר )31 ! חה

ה החלק )35 החרב! תער
 רעידת )38 !העלה של שטוח

 חושיו )41 יניף! )39 אדמה!
 שר עודף, חלק )42 !פתוחים

 של בעלה )45 מעל! )43 בל;
(אר של )47 המקראית! יעל

 נתרן של תרכובת )48 מית),
ה ממפרשי אחד )50 וכלור!

לי רסיסי )51 (ר״ת)! ךתנ
 מחנות בשערי ניצב )52 לה,

רו מטבע )54 (ר״ת); הצבא
 )57 התלמוד! בימי קטן מאי
 )61 בטיבט; בודיסטי נזיר

 ישראלי! מלחין )62 בסיס!
 )66 ודאי, )65 בת־קול! )64

 )69 שט! )67 ביתו! עם זוחל
 זרם! שטף, )70 ודאות! חוסר

 )74 השתוממות! פליאה, )72
 ציבוריות עבודות מחלקת
 בהמה )77 סלנג! )75 (ר׳׳ת)!

 אדמדם )78 הבקר! ממשפחת
 פורענות! חבלה, )81 בהיר!

 אחד! במקום קבוע אינו )83
 מכשול, )86 מחצב, אבן )85

 )89 בן-יעקב! )88 תקלה!
 בספרות ,יורד- וקצב משקל

 מספר )93 ;טוב )91 !ובשירה
 יוצר )95 !(הפוך) הכנסת חברי
 את — סיני שיח )96 חרס!
 ציון )98 ;למשקה חולטים עליו

 מזון! )100 אחרון! למועד
 כל )103 הגוף! אחורי )102

 )104 בדין; מהיריבים אחד
קבו שתי בה — באנגליה עיר
 )105 מפורסמות! כדורגל צות

לנסיכה. שהפכה מלכה

:מאונך
יל באגדת משבעה אחד )1
 משלושה אחד )2 ידועה! דים

 )4 תלונה! קטטה, )3 ה״ב״!
ב המצויים מן — יפני מטבע

 מספר )6 !עבריים תשבצים
 )7 חזרה! שלא הסירה יורדי

הב לבית מתחת הגרון קנה
 )9 !איים מבתר )8 ! ליעה
ב בנחת, )12 מהלומה! מכה,

 )16 !תאוה מאכל )15 ! שלווה
 )19 שורת־הרים! )17 בקיע!

 )21 !זז )20 !והבקר הצאן כלל
 אות )23 גאוני! איטלקי כנר

כלי )24 !האנגלי הנצחון

 )27 קוצני! שיח )26 קבול!
 המז׳ורי; בסולם השני הצליל

קצ חופשה )30 !מי־דבש )29
 האהבה! אל )33 בצה״ל; רה
 העלה )36 במם! החייב )34

 זחל עליו )37 בנבט! הראשון
)40 !שנענש לאחר הנחש
 )44 שונא! צר, )41 מרח;
 שלל! )46 מלאכותית! גבעה

 )49 ;(ר״ת) לחכם די )47
 !מבחוץ )53 ! פילגש )50 !נצר

בצר נהר )55 גת! מלך )54
 בטון )58 אחוריים; )56 פת!

 )59 תהייה! מילת — מסויים
באמ ציוניות נשים הסתדרות

כ מיועד חוץ שר )60 ! ריקה
 )63 !הקף )62 !גדולה מעצמה
ה הארסי הנחש )66 שליח!

)68 !בארצנו ביותר מצוי
 — יווני ופילוסוף מתימטיקאי

 בגיאומטריה! יסוד משפט ע״ש
 למים״; לכו כל... ״הוי )71
 בעמי הכלה להורי תשלום )73

 נסתר חכמת )76 !המזרח
בדרום! חבל־ארץ )77 (ר״ת);

;איטליה משוררי גדול )79
מזל! )82 (אוזן)! תנוך )80
 מרק של אופראית יצירה )84

ל בת־זוג — עיר )85 לברי!
 חרון; )90 יצירה; )87 !צידון

 מסר אלון של רכה קליפה )92
עו )96 !גועל־נפש )94 !יים
 של גבורה )97 ומלואו! לם

שופט! )99 (ש״פ); איבסן
 )102 !גירושים תעודת )191

דוקרני. צמח )103 גוף!

עמיחי איתן
{££$, מזיקים הדברת
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□ כי מז מ
א תעיו־ייה עזרת דד

 (במדור למיגרש״ ״מחוץ
חזה״ ״העולם במדינה,

2226.(
 מצערת, טעות נפלה זו ברשימה

 בכתבה רב. נזק לי לגרום העלולה
אמ של שמו בטעות שורבב הנ״ל

עי של האמנותי יועצה ברזל, נון
לא כשבמפורש חל־אביב, ריית

זיו אלדד
לקו נזזזוץ

 כל תל־אביב לעיריית או לו היה
לפרוייקט. שהוא קשר

 רעיון — לקו״ ״מחוץ האירוע
וה האישית יוזמתם הוא וביצוע,
וה זיו אלדד האמן של בלעדית

 פיד־ הנרי ואילו כהן, שולי במאי
 נתן אי־טי־טי חברת מנכ״ל לר,

לאירוע. חסותו
ה היתד, סנטר דיזנגוף הנהלת

 הבקשה הופנתה שאליה יחידה
 ר בשיטחה, האירוע את לקיים
 מעד מייד. בחיוב נענתה זו בקשה

 שהיא כל בקשה הופנתה לא לם
לת או לעזרה תל-אביב, לעיריית

אחרת. או כספית כלשהי, מיכה
כהן, ושולי זיו אלדד

אביב תל־
• • #1

/3ב7ז?> א?■ *גדם1ז

ב1;ו ר ק צי 11*1171 ב הקיבו
 של נוער גנט בעיקבות

 שבו שלום־עכשיו, תנועת
 תיקשורת היעדר על דובר

 והנוער העירוני הנוער בין
הקיבוצי.

 הזו, מבעייד, כואבת לכם גם אם
 אנא, עמה, להתמודד ברצונכם ואם
 אל או ),02-810189( אסתי אל פנו
 יעל אל או ),03־240691( גגי

).04־723105(
פתח־תיקווה אליאב, סיגל

תסזיה 031111
 בנייח על הידיעות למקרא
ב צבא בטיסי של נרחבת
המערבית. הגדה שטחי

 חתמה קמם־דייוויד בהסכם )1(
 הצבאי שהמימשל בך על ישראל

 קבר לאתרים ייסוגו צה״ל ומחנות
ה האם כך־. לשם שייוחדו עים,

 בהתאם מתבצעת הנוכחית בנייה
ז לתפיסה ו ז

 של השקעה כאן אין האם )2(
 יעלו הקרוב שבעתיד רבים, דמים

 לשנות צורך יהיה שכן בתוהו,
 (ראה ולהזיזטז הבנייה אתרי את

בסי צה״ל ומחגות שדות־תעופה
ני).
תס המחנות עלות ני נאמר )3(

 האם ל״י. מיליארד 4בכ־ תכם
כש בחשבון נלקחו אלד, משאבים

 שמא או הנוכחי, התקציב נבנה
ר שעות תעבורנה מכונות־הדפוס  נ

ה הכסף את להדפיס כדי ספות
ז חסר

ב, דן ה  תל־אביב י
ליכד אוחד ד״ן

ל. הקורא של מכתבו על
ממוכנת״, ״אפלייה ענבר,

 ערבים, אפליית על הקובל
 הביטחון כללי במיסגרת
 איי״בי״אם בבניין הנהוגים
).221• הזח״ (״העולם

 אז־ שערבי טוען, הנכבד הכותב
סצמי־ בבניין המבקר רח־ישראל

)12 בעמוד (המשך
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