
חזה העולם ץ1ש1ז
:מאוזן

סי גיבורת )5 !.סינדרום)1
 )10 ולילה; לילה אלף פורי
;אנדרטה )11 ;בישול אומן

 ;חלף עבר, )14 ;אימה )13
;מתנה )16 ;טרף עוף )15
 נכרי )20 בגד; על אות )18
 את שטף — מאונך 20 עם

אבי פרח )21 ;בנוזלים גרונו
 קליפת )22 דרכים; בשולי בי

 !די )25 : דרך )24 ;העינב
 פנימית שריפה של מנוע )26

 )28 ;כבד נוזל בדלק הפועל
ש מואב מבנות )30 ;לב דום
כספ לישראל קשה היתה לא
אלינו הגיע משם )31 ; חת
 ש־ הפירה )32 אבותינו; אבי

ל מתחת שני בית בימי היתה
שסה )35 ;תוך )34 ; מזבח

ה ראשית בימי ״תקופה״ של
בי )39 ;אגודל )38 ; מדינה

 (כתיב השפלה ארץ של רתה
 התווים; בסולם )41 חסר);

;אלוה שם )43 :רקה )42
 )47 שחוטה: בהמה קרבן )45

ה על עתיקה עיר )48 חיק;
 :מבחן נסיון, )50 ;בלבנון חוף
 מליצי כנוי )52 :מכשף )51

 קרוב )57 פקד; )54 לשמים:
מחו שאינו קצה )61 ; משפחה

 ;לו ומגן — קור )62 ; דד
 תואר עם )65 חבור: אות )64

 ;ענף )66 ;רוסי נהר — ספרדי
 המרכז מן שנקרע שבט )67
 )70 :גזר כרת, )69 ;הצפון אל

 על שהיתה בארץ נמל עיר
 בעל־חיים )72 הים״; ״דרך
 )74 ;הרים שוכן העיזים, מסוג
 אל ממנו לירות עץ של מגדל

 פי- של יריבו )75 ; נצורה עיר
של שר־צבאה )77 ;טר־פן
 תבואה )78 הנביאה; דבורה

המעש הפרשת לפני פירות או
 יחידת )83 ;כתם )81 ; רות

 )85 חשמלי; הספק של מידה
ב רב ששימושו חימי יסוד

 של הפרטי שמה )86 ; רפואה
ב המופיעה קולנוע שחקנית

 )89 עדכנית; טלוויזיה סדרת
 ייזכר שמו — ארה״ב נשיא
)91 ;עמנו בתולדות לנצח
 של תינוקות )93 בשיר; פצח
 עסק; ענין, )95 רבן; בית

 ;יובל שלטבח חיים בעל )96
 ב־ המשתתפים מן אחד )98

 לדבר סמל )100 ״מרתון״;
 גם )102 ;מחייה1 נפש משיב

 הכרמל, )103 בחומות; דיא
 ;עיבל או גריזים הגלבוע,

ו לבבות לפתיחת מבצע )104
 ה־ של מקורו )105 כיסים;

״חמשיר״.
:מאונך

 )3 :כלה אבל )2 ;טיפ )1
 (ש״מ); אמריקה יהדות מראשי

ל טבעת )6 נוזלים; עמוד )4
 ;עלה )8 ;רעדה )7 ; בהמה

 ;ישמיע וקול אותו, סובב )9
מה שאינה כחלחלה מתכת )12

קטנים זבובונים )15 ;לידה
 צמר של לבד )16 ;טורדניים

 טורף עוף )17 ;הנעל לחמום
 )18 ט״ו); ל״ד (ישעיהו גדול

בירוש המקדש לבנין האבנים
 מאוזן 20 עם — נכרי )20 : לים
של קשר, )21 פירור: הוא
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 האוויר )23 :מלא) (כתיב שלת
)24 ;המים אדי או החמצן

 )26 ;8ה־ הנרי של מנשותיו
 :ורענן טרי )27 ;בארץ עמק

 ״נוצות״ רב־מכר — סופר )29
 מל־ מענפי אחד )30 (ש״מ):

 צרפתי גנרל )34 כת־הספורט:
 דוד של ידידו החופש, מלוחמי

)36 :מחניק חום )35 :גול
 או — השריון בחיל יחידה
 ;הרכיבה לאוכף מתחת שטיח

 לבני ישראל בני מתנת )37
 ;לצאן תספורת )40 :לוי שבט

 )46 לי; תן )44 מוקש; )41
 רק — ״חסכן״ )47 ;מנת־אוכל

הביג־ מראשוני )49 :בחציו
מ אחד )50 ;במקרא מיסטים

עמ מפעל )53 ;הפסנתר קלידי
 ;לירושלים לרגל עליה של מי
וה החומר לחוקי נתון )54

;משול )55 ; תנועה מו )56 !
 לשמות קידומת )58 ;חנוכי סד

רו כסף )59 ;הרחוק במזרח

 שמשון; בחבל קבוץ )60 סי;
ה בת )63 כנף; עבר, )62

 ע״ש — נידוי חרם, )66 ; קול
מגלה )68 ;אנגלי קצין של
ה החלב )71 :המשיכה כוח

 עקום, )73 המעיים; את מכסה
 אבן )76 הסר); (כתיב עקלקל

ה של טיפוס אב )77 ;יקרה
 ע״ש — האמריקאית בורגנות

 כלי )79 ;לואיס ס. של גבור
 עולה הבל )80 ;עתיק מיתר

;הבבלים אל )82 ;מנוזלים
;שרף גומי )85 ;סלע )84
ה בארץ לשמות קידומת )87

ש ה־י״ד מפקד )90 : שפלה
 ;(ש״מ) הגשרים בליל נפלו

 ענבים של בודדים גרגרים )92
ה )94 ;מאשכלותיהם שנשרו

 !אמו מרחם ראשון היוצא וולד
)97 ;לברית־שלום זבח )96

 עם במשחק )99 :מהחזית ברח
;יתן מי )101 ;האור ! 102( 

! קריאה )103 :עשר שמונה

 אוכלת מפד״ל האפרסק תיק את
!ב״טיילת״ ומה — ראשונה כמנה

------_/>.

הטיילת
לאוהבים...לאכול

ם <מכחכי

)6 מעמוד (המשך
 שירותיה את להרחיב לה ושיאפשר

לציבור.
 להיות צריך הרצוי התמונות גודל

ס״מ. 35—25 מעל
ירושלים צ׳ייקין, א.

ללוב ונוגע נא־וו־

 הזר- לי״) (״אין יגאל של
שה״ משום זה אולי ביץ•

ן כסוחרים תלוי תעשיין
 בשום מוכן היה לא הורביץ יגאל

 ליכוד- בלי הליכוד עם ללכת אופן
 מהליכוד פרש הוא וכך הליכוד,

אחר־ לגמרי. עצמאית לרפ״י והלך

י מה הייג אמר איפה
ב ונוגע־ללב נאיווי משהו יש
 שלנו, הקטן שר־החוץ שמיר, יצחק
הרחב. האופטימי החיוך בעל

 על כותב טיימס ניו־יורק בעוד
ה־ שר־החוץ של מאמציו כישלון

הר והיינו
בחרוזים. חדשות

׳/ ארס סיפור פירסם כשרבין
 / פרס שימעון חבר־מפלגתו על

 אף לכן אי / מיואש היה הוא
 עצמו על הביא כי / חש לא
ההרס. את

 כבר הפראק את שימעון מר
 צילינדר גם ראשו על / לבש
קוא / לעם מציע הוא / חבש

 רק — ולרבין / בע״מ ליציה
יי״ש. כוסית

 / פוטנציאל אותו יש לכולם
 / מפד״ל או מערך הליכוד,

 אנו / היינו־הך שר / ח״כ כל
שו ח״כ קוץ־כץ / הפלמ״ח עם

למחדל. תפים

לי[, ים־׳ תל־אביב איי

שמיד שר
נאיבי

 להגיע הייג, אלכסנדר אמריקאי,
ב ברית־המועצות, נגד לקונסנזוס

 הנה במיזרח־התיכון, ביקורו מהלך
 ממיש־ אחדים ציטט שמיר יצחק
 של והמבלבלים המנופחים פטיו

 לממשלה ובישר הגנרל־לשעבר,
 כינה הייג כי גדול״, ״בסיפוק שלנו

 המתמדת ״בת־הברית ישראל את
שלנו״.
 זאת אמר שהייג ייתכן האם
בירת בריאד, ביקורו בעת דווקא

 מוכן היה לא הורביץ יגאל כך
 ושקל דיין, עם ללכת אופן בשום
 הורביץ יגאל ובסוף, לליכוד. חזרה

ה עם ללכת אופן בשום מוכן לא
 ללכת אופן בשום מוכן ולא ליכוד,

 דיין עם ורק העצמאית, רפ״י עם
 למד אם אכן, ללכת. מוכן הוא

 נחישות זו מדיין, הורביץ משהו
 העקרונות על העמידה ההחלטה,

 אם פלא, מה הצרוף. והאידיאליזם
 וכתב טעה הזעצער שהבחור כן,

״בוחרים״? במקום ״סוחרים״
ראשון־לציון דווידי, הגיה

נ*ה ,העוון על

מב בכך שעניינה האגודה
 ומתי מותר איפה הירה
אסור.

 אך שחיטה מחייב הישראלי החוק
 המאושר לכך, המיועד במקום ורק

וטרי- ובדיקה השילטונות, על־ידי

לליכוד שיבה שוקל הורביץ

656992 אביב,טל ,תל 80 סמואל הרברט רחוב

 יתכנס:• מחר דיין. משד, ח״כ ;של״האיץ״ ביפר מאת
ה בדרכי לדון כדי רפ״י, מוסדות

 ד׳קריב• ד בעת י תנוע! ,ץהורב לגאי ת״כ כי אפשרות
 1 הועלתה לליכוד רפ״י בראש ישוב

 שנערכו' בשיחות האחרונים ביטים
לוח זה צעד על דפ״י. פעילי בין
 מר של הקרובים יועציו בעיקר צים

 עליו להשפיע מנסים אשר הורביץ
מ עצמאית, ברשימה ״לרוץ״ שלא
 ד,חסי- אחוז את יעבור לא בי חשש

מה.
 הבחירות תוצאות \ם כי נודע,

בגי שינוי על השפיעו להסתדרות
בנפ למסת בבחירות. להופיע שה
 כי רפ״י לפעילי גרור שכן רד,

 להסתדרות בבחירות ההתנוע סוחרי
רשימתו את לכנסת בבחירות יעדיפו

12.4.1981 ״האיץ״,
? במה סוחרים

 נאמנה בת־ברית שהיא סעודיה,
 הע- האמריקאים, של יותר הרבה
 ממטוסי 63 עתה מהם לקבל שוייה

 לה שיאפשרו הקטלניים 15אף־
 על לדבר שלא לתל־אביב, להגיע
המתוחכמים? אוואקס מטוסי

תל־אביב שריק, יוסף

ץ סוחרים הס ה3<1ום
מהלכיו אחרי לעקוב קשה

 אם העובדד, משנה לא במקום. נרית
 לל״ג הפסח, לחג היא השחיטה
וכר. לקומזיץ לחתונות, בעומר,

 עבירה העובר לכל מתייחם החוק
 עבירה על היודע לכל או־ כנ״ל,
 בתחנת־המיש־ מתלונן ואינו כנ״ל,
ה על עובר כאל הקרובה, טרה
חוק.

פרידשטיין, הילדה
 חיים בנולי צער אגודת

תל־אביב בישראל,

ם ל עו ה ה 2278 הז


