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מאוזן :
 ( 1שלוות נפש מוחלטת ;
 (5רצועת הגנה בדרום הארץ
שהתמוטטה לפני  8שנים ;
 ( 10סוכות ;  ( 11רעננות ,חיו 
ניות ;  ( 13התאריך בחודש
תשרי שהוא א׳ סוכות ; ( 14
מהערים שכבש יהושע ; ( 15
נוכח בשעת מאורע מסויים ;
 ( 16נקודה באות לשם חיזוקה;
 ( 18נישא ;  (20מיניסטר ;
 (21חומר צביעה כחול המש 
מש כאינדיקטור ;  (22יושר,
שלמות ;  (24מעוקב ;  (25אל
היערות במיתולוגיה היוונית ;
 (26נסיך סעודי ;  (28גאון
בפומבדיתא במאה ה־(30 ; 10
עורך תכנית הרדיו ״מחפשים
את המטמון״ )ש״מ( ; (31
נחל אכזב ;  (32עירו של יה־
מהר״ל ; ■ (34סירת מפרשים
קטנה ;  (35מיני פטריות ה 
מתפתחות בתנאי לחות ורק-
בון ;  (38כלי קיבול לנוזלים,
משתמשים בו ברפואה ; (39
כלי הקשה מוסיקלי ; (41
בכור יהודה ;  (42אסון ,חל 
חלה ,זוועה ;  (43שם תואר
הולנדי;  ( 45מועצת הזקנים
ברומא העתיקה ;  (47גוף ;
 (48מפרחי העונה ;  (50רב,
עצום ;  ( 51יביא לנו את הג 
שם ;  ( 52שליח ציבור ; ( 5£
כינוי לתכשיט שהיה תלוי על
מצחו של הכהן הגדול ; (57
הון שבא בגזל ;  (61מסמר ;
 1/100 (62הדונם ;  (64ענו,
צנוע ;  (65בן נח — לפי ה 
מסורת נקראת על שמו עיר
עתיקה בארץ ;  (66לבונה ;
 (67תפר ;  (69ביטול החל 
טה בתוקף סמכות ;  (70שם
חיה מקראית !  (72הוולד ה 
בכור היוצא מרחם אמו ; (74
אגם גדול ;  (75האיזור הנמ 
צא מאחורי קו המלחמה ; (77
דבר שפורשים אותו; (78
סלח ;  (81לוח מישורי המונח
בשיפוע ;  (83אות הנצחון ;
 (85הביא בבריתו של א״א ;
 ( 86נבל ,יבש ;  (88בעל חיים
שעליו נאמר כי הוא ״מסריח
מהראש (89 :כינוי לפרי ה 
צמחים ממש׳ הקטניות ; ( 91
מערב ;  (93מילת שלילה ;
 (95רגע ;  (96קני השבלים
לפני התבן ;  (98ניצב על
רגליו ;  ( 100תו מוסיקלי ;
 ( 102חלק ,שיעור ההשתתפות;
 ( 103בלל ;  ( 104מילה אומ 
ללה במערכת הבחירות לכנ
סת ;  ( 105זהר ,צחות.

מאונך :

 ( 1יבש מאד ;  (2מספר
עיקרי הרמב״ט ;  (3תינוק ש 
נולד ;  (4בונה התבה מפני
המבול ;  (6ממציא מכונת ה 
קיטור ;  (7יסוד הימי אל־
מתכתי ,מצוי בטבע רק ב 
הרכבות ;  ( 8החלק העליון
של צינור העכויל ;  (9ראש־
מילה לציון שייכות לתהליכי
חיים ;  ( 12אמן ישראלי ובין־
לאומי >ש״מ( ;  ( 15מארבעת
המינים — בלי ריח ובלי טעם;

בכתבה נאמר; ״ארמנד התחמק
ודחה את מועד הבאת הילדה מ 
שבוע לשבוע,״ בשעה שהיה צריך
להיות כתוב :״מרדכי אוחנה הת 
חמק...״
כמו כן נאמר שדרכונינו ,שלי
ושל אשתי ,נגנבו .זה אינו נכון.
דרכונינו הוחרמו על־ידי מישט־
רת ישראל ומוחזקים על־ידה מזה
 4שנים ,ולכן איננו יכולים לנסוע
ללונדון ולנהל את העניין משם.
המישטרה מסרבת להחזיר לנו את
הדרכונים ,בניגוד להחלטה מפור 
שת של השופט קוורץ ,בלי שום
נימוך הגיוני.
ארמנד אוחיון ,הדר־יוסף

ל א ט ובעת
שר־הביטחון הסביר את
חשיבותה של ישראל ל-
ארצות״הברית כאשר הג
דיר אותה כנושאת-מטו-
סיס שאינה טובעת
...אינה טובעת — ניחא .אבל
נושאודמטוסים יכולה להישרף,
רחמנא־ליצלן ,לעלות על שירטון,

להיות מופצצת בניטרונים ,ועוד
כיוצא באלו .אני מקווה שלשר־
הביטחון יש ביטוח מכגון־דא.
גרשון ורד ,תל־אביב
 ( 16ראש המכון ,או מה׳ ב 
אוניברסיטה ;  ( 17חומה ,קיר
גבוה ;  ( 19תכנית לבנייה; ,
 (20מחזאי אירי ;  (21אישה
של דבורה הנביאה ;  (23מילת
שאלה ;  (24אחרית ; (26
מחוז בהודו ;  (27שבט משב 
טי ישראל ;  (29כוח ,גבורה ;
 (30שיח מחטני ממש׳ חברו־
שיים ;  (33סימן של רצון
טוב ;  ( 34ניקוי ,נגוב ; (36
בלוי ,מרופט ;  (37ממיני ה 
עצים במקרא — כאן בנקבה;
 (40מס עירוני )ארמית( ;
 (41קולמוס ;  (44עוף טרף;
 ( 46אבי אבנר ;  (47קיבוץ
בדרום ;  (49שם אחר לאבץ
בתלמוד ;  (50פסל ,אליל ;
 ( 53אחד משמותיו של חג ה 
סוכות ;  (54חקר ,הקשיב ;
 (55יודע — רק חצי ; (56
מילה מלשון שבועה ; (58

אוכל לא בא אל פיו ; (59
בלתי צלול ,דלוה ;  (60מיו 
שב בדעתו ,צלול בשכלו :
 (62בן־בקר ;  (63ידית הרו 
בה ;  (66מובן ,כוונה ; ( 68
ישוב בשרון הצפוני ;  (71הפ 
רדה;  (73הכיש ,דפק; (76
טהור ;  (77הזדווגות ; ( 79
כינוי גנאי לאיש לא שפוי ;
 ( 80מודד ;  (82אריג ; ( 84 .
מידת אורך הנהוגה באנגליה;
 (85מלחמת יום הכיפורים
)ר״ת( ;  (87מפקד מחלקה
)ר״ת( ;  (90ג׳וק ;  ( 92נער
גוי פוחז ושובב ;  ( 94דרך ;
 (96כינוי לפירוית בגמר הבש 
לתן ;־ ( 97עוזרו של רוביגזון
קרוזו ;  (99החלק הפנימי הרך
של הצמח ;  ( 101מילת קרי 
אה ;  ( 102מתכת מרוקעת ל 
לוח דק ;  ( 103מספד הצדי 
קים על־פי האגדה היהודית.
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קנ ה ראוץ
הנימוקים לשיתוף הפעולה
האיסטרטגי עם ארצות-
הברית אינם תקפים ,טו
ען הקורא
שר״הביטחון מנסה להבהיל את
בית ישראל מפני האיום הסובייטי
על ישראל .צריך להבהיר שכלל לא
ברור שאכן ישראל היא יעד רוסי.
ברית־המועצות מחפשת משאבים,
מרחבים ודרכי תחבורה לאסיה)
לאפריקה ולאמריקה .ישראל אינה
עונה על היעדים הללו.
אם יש לשר־הביטחון מטרות
אחרות שלא פירטן ,כדאי שיזכור
שכל המדינות שחיפשו את עזרת
ארצוודהברית הפסידו ,אם כאשר
התמוטט המישטר הפנימי ,ואם ב 
מאבקם נגד מדינות שכנות .גם
ארצות־הברית עצמה הפסידה את
 1מערכותיה הצבאיות בקובה  ,ב־
וויאט־נאם ,באיראן ועוד.
יותר מכך ,ארצות־הברית נחל 
צה תמיד להציל את אוייבי יש 
ראל מידה ,ומדינות ערב מצאו
אצלה תמיד אוזן קשבת.
ואולי מחפש שר־הביטחוו ב־
ארצות־הברית סיוע למימשל ה 
פנימי בישראל — גם מבחינה
זאת ארצות־הברית היא משענת
קנה רצוץ .ואפילו מבחינה כל 
כלית אין מצבה של ארצות־הברית
מאפשר לה לתמוך בישראל ,וזה
אולי מזלה של ישראל שתצטרך
לזנוח משענת זאת ,ולסמוך על
כוחות עצמה בלבד.
עמי ליבנה ,עין־חרוד נזאוחד

ה ב דו או ם,
ה ח ד לי ם ו הז ע38
בשבועות האחרונים אנו
שומעים במקביל על שני
מקרים של הפגנות אזר
חים .במיקרה אחד מוחים
החרדים על החפירות ב
עיר דוד שבירושלים ,ב-
מיקרה השני ,מתנגדים ה
בדואים לנישולם מאדמו
תיהם באיזור תל״א־מלח
שבנגב
בשני המיקרים מפעילים המפ 
גינים כוח ,זורקים אבנים ,מפזרים
מסמרים ומציבים באריקדות .ב 
ירושלים מתרחש הדבר מול ה־
מישטרה .בנגב — מול טרקטורים
של מינהל הביצוע ושוטרי מישמר־
הגבול.
אך כאן מסתיים הדימיון.
כאשר מדובר בבדואים ,מדווח
מעריב מה־ : 8.9.81״מפקד יחידת
מישמר־הגבול השתמש בנישקו ל 
אחר שהמתפרעים לא שעו לאזה 
רותיו .הוא ירה שלוש יריות־אזהרה
באוויר .לבסוף הצליחו אנשי מיש־
מר־הגבול להשליט סדר במקום.״
לא יהיה זה מיותר להזכיר ל 
ציבור הישראלי כי ״השלטת סדר״

מסוג זה נגד הבדואים גרמה ב־
 26.2.81למותה הטראגי של ראני-
מה סביח אבדלגיימה ,בת  ,30אם
ל־ 6ילדים .חייל צה״ל ,שפעל על־
סמך פקודה׳ ירה שלוש יריות ל 
עבר טנדר שבו נסעה .אחד ה 
כדורים פגע בראשה .למרבה דד

תענית
יו□ הגיבורים
לפני שמונה שנים פר
צה מילחמת יום־הכי-
פורים
אם ישנם יעוד כאלה )אפי 
קורסים( ,אשר אינם לוקחים
חלק בהילכות יום־הכיפורים,
אז לפחות יתייחדו עם נשמות
הגיבורים ?!חרפו נפשם למען
הגנתה של'מדינת ישראל ,ו־
יקחו אף הם חלק במינהג
אבותינו :יצומו ,אפילו חצי
יום ,יבקרו בבתי-כנסת לאמי 
רת הקדיש ולשמיעתו ,לא
יעשנו בפומבי ולא יסעו כבלי
ריכבם .ועל כך נאמר:
הישנה במשך יום־הכיפורים /
לא נעשן ולא נדליק גפרורים
 /לא נאכל ולא נשתה /
לא נצחק ,לא נבכה  /ולא
נשכח את נשמות הגיבורים.
אס ,תל־אביב
בושה נשפט החייל ל״ 38ימי כלא,
והקצין הפוקד אפילו לא הועמד
לדין.
על פי תיק שהועבר ליועץ ה 
משפטי לממשלה ,הפרופ׳ יצחק
זמיר ,ב־ ,21.1.80על־ידי האגודה
לזכויות האזרח בישראל ,התרחשו
יב־ 3השנים האחרונות לפחיות 15
מקרים ׳שבהם השתמשו רשויות
חשילטון בנשק חם נגד אזרחים
בדואים בלתי חמושים בנגב.
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