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:מאוזן
 של עדה )5 :דקורציה )1

 )10 בלבנון; קתולים נוצרים
 ;שליח )11 !הצלילים בסולם

שנר ה־ל״ה כיתת מפקד )13
 עציון לגוש בדרכה צחה

 להובלת חברה )14 (ש״מ);
 מציין )15 במטוסים! משאות
 משמש צמח־בר, )16 מידה!

 בוא )18 לקפה; כתחליף גם
 זרם )20 !ר״ת) (ארמית !שמע

נמ )22 ;חשמן )21 !במוסיקה
 )25 מחיצה; סייג, )24 לט;
 לשבר שבהווספן האותיות שתי
 )26 אותו; מקטינות — עצם
 גילה, )28 אדום; צבוע אריג
 3ל־ כינוי )30 המכסה! הסיר

ב הנאמרות בתורה פרשיות
 וריד, )31 וערב; בוקר תפילת
 אל הדם את המוביל צינור
 מצדד ב... תומך )32 הלב;

אנג בית־מרזח )34 (לטינית);
 (ש״מ); ישראלי צייר )35 לי!
 שדה־מרעה; )39 בן־צבע: )38
 חורב, )42 בחפזון; לא )41

מסור טרף חיית )43 שממון;
 )47 בשנים; רך )45 בלת;
 הסובב הקו מידת )48 חוזר;

 )51 !ליין מליצי שם )50 :גוף
 )54 מחפש; )52 ועצוב; נרגז

תו משקה )57 שנגזל! רכוש
 מעל הצמר גזיזת )61 ; סס

 בארץ קדומה עיר )62 הצאן!
 )65 נישא! מקום )64 בבל;

המנ בימי המחתרת תנועות
ב זה ביום )66 הבריטי! דט

 לבנות היה חג — אב חודש
נא שכמותו על )67 ישראל!

כ לישראל הם קשים כי מר
 רע: ריח העלה )69 ספחת;

 תאנה )72 נקיה: הכנסה )70
 )74 :בשולה לגמר הקרובה

 באנגליה; נהוגה מידודאורך,
 אהובה )77 בגד; כסות, )75

 )78 ב״הדימק״! לאה של.
 מלאך: )81 חבל־ארץ; אזור,

)85 (ר״ת) דבדי־חכמים )83
 (ש״מ); אמריקאי יהודי מחזאי

;שלל )88 !גועל־נפש )86
 שבפסוקו הראשונה המלה )89

ה גל וזוהי — הזקן הלל של
 )91 אחת: רגל על כלה תורה
 רבים; שלישי גוף )93 רקב:

 מכינויי )96 שנחרש; שדה )95
לג הגיע שלא )98 האלוהות;

 נמוכה; חומה )100 בשולו; מר
 )103 הורים; לאותם בן )102
 — אלקלואיד )104 עדין; לא

 ;מרגיע כחומר ברפואה משמש
 המתכת־ בדרום העיירה )105
וחולין. דת בענייני שת

:מאונך
 ה־ קול — ...שמיר־בועז )1

)2 :מדינה בטרום ״הגנה״
 )4 קוצני; נוי שיח)־3 כאן:

 ישיבה ראש )6 מאד; ממהר
מנג )7 ארמית); (ר״ת בגולה

 וסדר קצב הקובע במכונה נון
 ;טיבטית בהמה )8 :בפעולתה

 גוש )12 הממלכה: בראש )9
כי )15 תבניתו: נשלמה שלא

 בבית־הכג־ הקדמי לקיר נוי
ה את העוצר המתקן )16 :סת

 תנועה )19 !הבט )17 : ספינה
 )20 שיניים; גלגלי במערכת

 שמן מכיל ורפואה, תבלין צמח
מח — קומפוזיטור )21 ;אתר

 כלי )23 הופמן״: ״סיפורי בר
 )26 הנה! בוא )24 קלוע;

מ אחד — בבלי שומרי אליל
בש נקרא שלנו השנה חודשי

 כזב, )29 תל-חרבות: )27 מו;
 ללא רשומים רשם )30 :הבל

 נטיה; כיוון, )33 ;קשקש צורה,
)36 הדובים: ממשפחת )34

 הצובר מכשיר אקומולטור,
 שכונה, )37 :אנרגיה בתוכו
 ידיד; )40 תל־אביבי; פרבר

 כבוד תואר )44 ;עליון כוח )41
 קריאת־ )46 ;במזרח לאצילים

חתי )49 כאן; לא )47 צער!
 )53 חקק: )50 קטן; קטע כה,

למ בשביל, )54 קטנה! יבלת
)56 ממקומו; עוקר )55 ען;

 הכל סך )58 נמושה; עלוב,
 )60 עבודה: בגד )59 (ר״ת);

ו השפלה אזור — קדם בימי
א״י; בדרום־מערב החוף רצועת

בורמזיים; לשמות קידומת )62
 הפריון: סמל במים, חי )63
אד )68 הרסנית: סערה )66

 לח עפר )71 עצמאות; נות,
 )76 גזלן; שודד, )73 ותחוח;
סתי )79 פזיזות; )77 גבבא;

 צלוי )80 מישהו: דברי רת
 מלון )84 ;די )82 ;בלחקו
 (כתיב התורכים אצל פונדק
 זאת )87 תבואה: )85 מלא):

 קדומה מידה )90 יותר: ולא
 רב; סיפוק שפע, )92 לנוזלים:

קרי )96 ;כף־אל־כף שפק )94
 שק )97 ועידוד; שמחה את

 )101 ;גוף )99 :נוצות ממולא
לנק גוף מילת )102 עבורי;

תוך. )103 נוכחת; בה

$
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 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי
772118 ,227117 טלפון

אידיאל פיתמס
 יול־אגיג 110 גכירול אבן

אנטוקולטעי) (בינת

ממזכי□
 )4 מעמוד (המשך
ש בישראל, הערבים של בבעיות

מו בזמנו היה הזה להעולם הרי
מאזן, קופטיזה. בשטח רב ניטין

למישפטים, סטודנט
תל־אביב אוניברסיטת

...יר1אוו •ום
 מוד- לאוסף תרומה עוד

הליפוד, של עות״הנחירות
ה לכנסת הבחירות ערב

תשיעית.
 את היום מלגחך יותר קל אין

 היומר־ מודעותיו בגלל הליכוד,
דידרו אליו השפל רקע על ניות.

 כל עם מעמיקה להתמודדות
 יותר הרבה נדרש החוק של פרטיו

ה פעולתה שמאפשרת ממה זמן
 והביטחון החוץ ועדת של סודית

 בחשיבות מכירים אנו בנושא.
 ישראל. לביטחון שדות־התעופה

החד שהצעת־החוק יודעים אנו
הקוד לעומת שיפורים מכילה שה
ה את מעלים אנו זאת עם מת.

הבאות: נקודות
 מ־ היהודית האוכלוסיה את !•

 מערכת תוך מעבירים פיתחודרפיח
 ה־ את אך מוסכמים, הסדרים של

על מעבירים הבדואית אוכלוסיה
כפוי. חוק פי
 מערכות מפעילים בו־זמנית 9!

 פיצוי־בתמורה־על־ של כפולות
 בולט כה ביניהן שהפער פינוי,
לעין.

הליכוד של מודעת־בחירות
לפני יוס

 כל — המדינה את הליכוד ראשי
 עצובה כבדיחה נראית כזו מודעה

ירושלים בן־מרדכי, נ.
 הליכוד של מודעת־בחיחת 9:
גלופה. ראה —

9 • •
ת עוודר מ■ ר מוי א

לפי צפויים הנגב בדואיי
זכו שתוכר מבלי בכוח נוי
בבית-המישפט. לערער תם

 הרישמיות, ההודעות פי על
ה חוק ונגד בעד הכנסת תצביע
רכישת ״חוק הנקרא: בדואים

 עם השלום (הסכם בנגב״ מקרקעין
 זה חוק .1980 תש״מ מצריים)

 לנישולם הקריטריונים את קובע
ש בנגב, הבדואים אחרוני של

 לפי אדמותיהם. על עדיין נותרו
 לתמיכה זה חוק יזכה הפירסומים

 כל את כמעט כולל ביותר, רחבה
 ממפ״ם — בכנסת הציוניות הסיעות

התחיה. ועד
 הנוכחית בצורתו החוק הכנת
 בפעולת והנה, כשנה. נמשכה
יע הוא ומתוכננת, סודית עורמה

בכנ ושלישית שנייה לקריאה לה
הבד 8000מ־ שמישהו לפני סת,

״להע עומד הוא שאותם ואים,
ולהגיב. אותו לקרוא יוכל ביר״,

 הולעטה האחרונים בשבועות
ה נגד בדברי־הסתה דעת־הקהל

 כשודדי שהוצגו בישראל, בדואים
ה של בהדרכתם הלאום. קרקעות
 יפה, ואברהם שרון אריק אלופים

לגי העם של מוחו את מכשירים
הבדואים. של הסופי רושם

 להפיכתן יגרום הבדואים חוק 91
בד חקלאיות מישפחות מאות של

 בניגוד עירוניות, למישפחות ואיות
מתוכ ריכוזים במיספר לרצונן.

העבו לכוח־ הבדואים יהפכו ננים,
הנגב. של הזול דה

 בפני ייסגרו בתי־המישפט 9
ה מצד העירעור־על־פינוי זכות

 בכוח לפנותם יהיה ניתן בדואים.
בית־המישפט. של צו' ללא
 נגד וענישה חוב מעגל ייפתח 91

אל־מלח. תל אוכלוסיית
פגי אלה בנקודות רואים אנו

האזרח. בזכויות חמורה עה
 קבוצת יו״ר הימן, עליזה
האזרח זכויות למען 'הנגב

 206 ת.ד. להתקשרות: המען 9
.057־73046 טלפון או שבנך באר־

!אורח■ תווטר7נ זהירות,
 המישמר את מאייש מי

1 האזרחי
לשורו מקבל האזרחי המישמר

 או פלילי עבר בעלי מתנדבים תיו
 נפשיות. בהפרעות הלוקים כאלה
 או רובים לידיהם מקבלים אלה

 לפרט צורך ואין אחרים, כלי־נשק
ב הטמונים והסכנות הנזקים את

זה. נוהג
 אותם של בדיקה נערכת אמנם

 ה־ לשורות להצטרף המעוניינים
 כלל בדרך אך האזרחי, מישמר

 למ־ ורשלנית שיטחית בדיקה זוהי
)8 בעמוד (המשך

ה העולם6 2237 הז


