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יהו ביוגרפי, קולנוע סרט )1
 בהגדה מזמור )5 ! מחודש די,
 של אחד צד )10 פסח! של

)13 !קל־דעת )11 !הפנים
 איום של מצב )14 !מקום ממלא

 וגם עברי משורר )15 !ב״שח״
פסח סדור ... )16 !טהור

 דעות הוגה )18 ..! כהלכתו
 כימאי וגם בגרמניה יהודי

 נייח! אינו )20 !ברוסיה שוויצי
 וגם המערבי בגליל קיבוץ )21

 )22 !מערבית בארץ שגרירנו
 או ברזל )24 בפנינו! איבר
 אורך של שיעור )25 !פלדה

התבג בועות )26 ! גודל או
 תוך, )30 שוא! )28 רות!

מחילות אחד )31 !מעמקים
 בהמת )34 !צעיר )32 !צה״ל

מסו )35 !הבקר ממשפחת בית
 טיפה! )38 חסר)! (כתיב לק
 !הגלבוע או הכרמל סיני, )39
שנש שבלים )42 ! התחכך )41
 שבה גף, )43 !בשדה רו

 מפעל או זרת, עד מאגודל
 הוא פרעה לעיני )45 מזכרת!

 מנהיג )47 צורתו! את שינה
 הולך הפרטי שמו פועלים,
 מגלה — פיסיקאי )48 לפניו!
 )50 הרדיו! תדירות יחידת
 )51 :רכות עיניה וגם עייפה

 ברירה! )52 לנחלה!! לך קח
 מספר )57 לרווחה! פתח )54

עי מכשיר )61 !הריק״ ״בחלל
 משה השקיף ממנו )62 נויים!

 חג של תאריך )64 ! הארץ אל
 בשר תרביך )65 !כסלו בחודש

 ולא איש, )66 מתובלים! ודג
משאות! בהמת )67 !הוא מתוק

החלטה! לבטול סמכות )69
!פאר !, יפה )70 חפירה )72 !

 )74 !לחיות מלכודת באדמה,
ל ש״דאגה״ הצרפתית המלכה
 דיאמטר! )75 (ש״פ): המונים

נפול בפני שעמדה העיר )77
 )81 !שרתח בשר נתח )78 ! יון

 )85 שנתו; את ישן )83 עקר;
 חי לאדם כבוד של דבור

 וייצ־ מכון נשיא )86 (ר״ת)!
;אנא )88 !מן הוראה )89 !

 ל- מספר )91 לנהוג; כיצד
 פרי )93 !ההגדה) (מן ״מידיא״

 של ספורים קובץ )95 בוסר;
מצ נושא כלי )96 ד׳אמיצים!

 )100 !חייו תמו )98 ! רכים
 קולמוס; )102 (ארמית); של
 )104 בשדה! עבודה כלי )103

 (ש״פ של״י תנועת מראשי
 הרומנ־ היורה )105 ו־ש״מ)!

. לכותרות. שעלה טיקן
:מאונך

 בדרכו המזון של מחסן )1
 ל״סיר התחליף )2 !הקיבה אל

 )4 !אורח עובר )3 ;הבשר״
 למכות ראשונה )6 ;שביב

ה בקבוצת כוכב )7 מצריים!
 לחרבה הפך )8 הצפוני! כתר

מ שיח )9 !בני־ישראל למען
שופ ומספר הים, חוף אזור
 בעל צמח )15;ידיעה )12 ; טים

 — סגולים ריחניים פרחים
 תנועה )16 כתבלין; משמש

שבי ר׳ של מיסודו חסידית
 צמח־ ).17 מלאדי; זלמן אור
 בין בוא במשנה — בר

)20 קטן־אמנה! )19 הירקות;

□ י ב ת כ מ

 יצא שאליו העמק )21 ; בן־אדם
 אברהם! את לפגוש סדום מלך

 )26 זמן; )24 מסכים! )23
 את כתפיו על הנושא הגבור

 )29 !בת־קול )27 ; כדור־הארץ
מיסו להתישבות יהודית חברה

 (ר״ת)! הירש הברון של דו
שמו העברי בא״ב אותיות )30

 הצגה )33 !השפתיים מן צאן
 החזיונות אלת )34 כל! לעיני

 דל )36 ;היוונית במיתולוגיה
 .סיצילי געש הר )37 !ומדוכא

 כבש )41 !(ר״ת) מטה ראש )40
 אם )44 עדיין; בגר שלא

 )47 !לילה רסיסי )46 ; הפנינה
 בחבילה, קשר )49 ;שלילי
 ומחנך פסיכולוג )50 !והציק
מו יצירה )53 (ש״מ)! אנגלי

 )45 דתית! למקהלה סיקלית
 פתיחה או במקרא, קטן קטע

 ;במאורע נוכח )55 ;לרווחה
)58 !אחורי או חיצון צד )56

 טמטום )59 ;המדינה פרקליט
 גדות; על עליה )60 מסרים!

 )63 לאורו! ללכת מאור )62
 אשד, )66 אכזבה; של בטוי

ב העליון המעמד מן נשואה
 שירות של מסעדה )68 ; רומא
מוסי ביצירה דג )71 !עצמי
 לצביעת שחור צבע )73 ! קלית

 אינו )77 ;עבה )76 !עורות
המת זחל )79 במישרין; בא

ממקו מש )80 ;לארבה פתח
 ומטבע משקל )84 !די )82 ! מו

 השיניים מן )85 קדם! בימי
 — הקב רבע )87 שבפינו;

 )92 !תער )90 :נוזלים מידת
ארו נוצה )94 מיושב! בלתי

ה נשק )96 העוף; בכנף כה
שהות הנשיא שומרי בידי מגן
 )99 !דבר לכל מאמין )97 ; קף

 מנעול )101 פחות: אחת דרגא
 מכבושיו עיר )102 אוטומטי:

כח־עליון. )103 < יהושע של

 שכרה בגין שממשלת אומרים
 שרוב כיוון ן ולמה — מין יועץ

!בחוץ גומרים השרים

 המנות ב״טיילת״ זאת לעומת
 שאוכ־ וגדולות טובות כל-כך

 לא פעם ואף ואוכלים לים
• גומרים

ת ל י י ט ה
 לאוהבים...לאכול

טל80 סמואל הרברט רחוב 656992 ,תלאביב,

 )8 מעמוד (המשך
סיפ ואושפז, דגן שנפצע אחרי

הממ וההודעות הרופאים לנו רו
 והנשיא בסדר, יהיה שהכל שלתיות

 הזכיר זה כרגיל. לתפקד ימשיך
הרופאים הודעות את מאוד לי

רגן ;שיא
אמיתי שילטון

 אחרי אצלנו, הממשלה ומזכיר
מנחם ראש״הממשלה של אישפוזו

נשמע. לא והקול הישראלי, הביטחון
ירושלים אקר, רינה

ע לזא י ג מ
ה של לדבריה הערות
שפור עמרני, חדווה זמרת
 הם ״מה במדור סמו

הזה״ (״העולם אומרים״
2270.(

 נמושה, לא וגם יורדת לא את
 אחת ממדינת־ישראל. מהגרת את

 מדי־ את שעזבו הרבים מהמהגרים
 מארץ שמהגר מי נת־ישראל.

 הוא החוקי הפירוש מסויימת,
והחו הזכויות על ויתור כפול:

אז את שנים כתריסר שלה. בות
 כששאלו רגילה. אמריקאית רחית
 לנתינותךי, ובקאהיר במרוקו אותך

 והצהרת: אמריקאי דרכון הראית
וממשל אמריקאית אזרחית ״אני

ארצות־הברית.״ ממשלת היא תי
 את לייצג רשאי מי לשאלה,

 האירוויז־ בתחרות מדינת־ישראל
ש מי :ברורה היא התשובה יון,

 מדי- של ובזכויות בחובות נושא
נת־ישראל.

אמרי אזרחית לך, שאיפשר מי
 להשתתף פרוטקציה בעזרת קאית,

ל והפכו בפסטיבל פגע בתחרות,
 טענתך בין־לאומי. זמר מופע סתם
 גם אלא השתתפת, את רק שלא
את להבדיל, מזכירה, מהגרים עוד

ה טי 1 י ס ל י ל
כתער חדים והחרוזים בשער הבחירות

 / נבחר בגין מנחם כצפוי ושלא / המר הרגע הגיע כי אללי,
 כבעבד בדיוק העם עם ייטיב הוא / ובהדר בהוד זקוף, כה ובגו

' ד£'בתפ לכהו / וכה גאולי׳ זכתה הן התמיהה ולמרבה י  ״
 ם עמ עם יחסים / הבוהן — ביד כמו בודדים נהיה אז / החוץ

נחוץ. לא
 זה הכנסת את הקיף שבטנקים / השר אריק בידי מילחמה ענייני

 הוא השלום / בחוק כלל נמצא לא שלום של שר ואילו / כבר
יוק. שהוא אומרים יש רחוק,

 לא סביר, והפעם, / התנחלות שר הוא לי״ ״יש מר רפ״י ואייש
 בגדה ליישב / הזכות למען יש־מאין ייצור הוא / התפטרות יגיש

שלימה• ארץ רק לילדינו להוריש / הכיפה חובשי את
 את ידפיסו כבר בוואדוז / שר״האוצר הוא מיכאל צור אדון

 כלל הדבר בתרבות / שר־חינוך יהיה הסופר ושמיר / הנייר כסף
 נא יהיו לחרב כי / כעת הוא התנ״ך לעם והמסר / כרוך אינו
לתת. לא :הסיסמה לחנית, — מזמרה / והעט האת

 לדרשו תוכל לא וצרפת / המדינה נשיא הוא פלטדשרון אדון
 ועודו מהסם כולו כל / גדר על בדד לו יושב עוד דיין מר / חזרה

 כך זרועו נחת ואת / מעתה המפכ״ל יהיה כהנא ורב / מהרהר
/ בגדה יראה

 לא ך כ מ אבנרי אורי וגם / מישפט כל ללא חברי־כנסת ייכלאו
 ״עולמנו משמש ותחליף / התראה ללא עיתונו סגרו גם / נמלט
 לעם הוא ודרוש / קיר כל על הדבוק המחתרת עיתון זה / הבא״
כאוויר. בדיוק

 נגעה הרגיעתני, ואשתי / חרדות בקול זעקתי לו,—צי—ה אוי
 תנום עוד מתי עד / הקטן המסך מרדימך ושוב שוב / קלות בי

 השילטון / מכבר ציפית לו דבר החמצת הן / ישנן לי ותהיה
.נבחר פרם ומר למערך, . .

צהלה גרינשטיין, נוח

 שלו. התקפות־הלב בעיקבות בגין,
 דאש- מתפקד כיצד יודעים כולנו

 שתיפ־ חושש ואני שלנו, הממשלה
 יותר. טוב יהיה לא רגן של קודו
 במהירות מחלים אינו 70 בן אדם
 בריאתו, מפגיעה כך כל רבה

אי למאבק עדים נהיה ואנחנו
 ויינברגר (ידין), בוש בין תנים
 השיל- על הייג(שרון) וגנרל (דיין)

בוושינגטון. האמיתי טון
חיפה הריס, גד

תיזסו־דו

 שגם להגנתו, שענה הנאשם תשובת
כמוהו. עשו אחרים

רמת־גן כרנרד, ישי

 מביא הוא אחד בתפקיד
ל ובשני — לליכוד נזק

מדינה.
 לציבור פעם, מדי להזכיר ראוי

מתפ שאינו בגין, שמנחם בישראל,
ממ כראש־ממשלה, רב זמן כבר קד

 כשר־ביטחון. גם לתפקד לא שיך
 מביא הוא הראשון שבתפקידו יתכן
שב ספק אין אך — לליכוד נזק

ל נזק מביא הוא השני תפקידו
עיסקות בפרשת למשל: מדינה.
 וסעודיה ארצות־הברית בין הנשק
שר־ של קולו את לשמוע היה ראוי

עמרני מהגרת
יורדת לא


