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בבחי המפלגה מועמד )1

 לחבר־ חובה לבוש )5 רות;
 )11 בושם; סוג )10 הכנסת!

 ה־ פרחי העוטפים הקשקשים
 )14 מחצב! אבן )13 דגניים;

!הצלילים בסולם )15 ;קטן
הג ה״דב כוכבי קבוצת )16

 מי )20 ; נדכה עני )18 ; דול״
היהו הדת את עליו שקיבל

 הפסנתרנים גדול )21 ; דית
 )24 אריג; )22 (ש״פ) בימינו

ה רחל של משיריה אחד שם
 צמח )26 דל: )25 משוררת;

 ;ופשתן שמן מופקים שממנו
 עוגת )30 סיבך; עיקם, )28

 )32 :נ מהר )31 :שטוחה לחם
 )38 ;הוד )35 ;הגה )34 ;מאן

;מסכים )39 ;סחיבה משיכה, ! 
מ אחד )42 הבורא: שם )41

 )43 בארץ; המחתרת ארגוני
ופו תמים ״הולך )45 כוסה;

 או בלבבו״ אמת ודובר על...
 עזים; צעיר )47 ״יופיטר״:

ב ביותר החשוב הכלי )48
צבאית יחידה )50 ; שחמט

לשחק מורה )51 מאורגנת:
 בימים שנפטר בארה״ב, נים

 של משחק )52 (ש״פ): אלה
;ו. אור  מגורים צורת )54 .

 )57 בארצנו: העליות לאנשי
 עליון: )61 הבת; של בעלה

 בו שנמצא בארץ שדה )62
 מלך )65 :עובד אינו )64 ;נפט

 אזהרה: מילת )66 העופות;
 )70 אכזב; נחל )69 נקי, )67

ה על רחש זחל, )72 תשר:
ההג מחילות אחד )74 ארץ;

 צער: הבעת )75 (ר״ת): נה
שנו ילד )78 עז; רצון )77

 מטבע )83 לבונה; )81 לד:
 ב־ מספר )85 ;הרחוק במזרח

 ;(תירוצים) לטעמים גימטריא
 )88 ;בשמים מיני מזג )86

 למדידת כלי )89 מסוים: כוון
 העצמות: שומן )91 נוזלים;

 )95 ;משנה סדרי ששה )93
מש )96 :תת־מקלע של סוג
 )100 :מספיק )98 ;עלים קה

מו שאינו חומר )102 נאיבי:
 ד,־ אות )103 ;נוזל ואינו צק

ה קרני חומר )104 נצחון;
מ אחד )105 מתאית; מעובד
).4,2( גראס גינתר של ספרים
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 )2 :שהבשילה תבואה )1

 )4 :גדול אגם )3 ;קטן מאור
 !לפני )7 :סוף )6 :צבאי דאר

 מייסד )9 :המעטה ״מילת )8
)12 (ש״מ): ישראל מקור!

 שיר צפור )15 ;השלום עץ
:למשכב ספה )16 !יפת-צבע

בהמת )19 :המזלות בגלגל )17
ת ה )20 :הצאן מן בי קב  ;ני

)24 אמונה; )23 ברך: )21
 מזונות, )26 נוזלים; של קיר

)29 :תאניה )27 :מטעמים
ש בתודה חלק )30 קל; רעש

 )33 ;בשבת בציבור קוראים
 או לקוסם כינוי )34 שילוח;

גדו אימה )36 ;במצרים לכהן
 :טרף עוף )40 ;כעס )37 ; לה
 חומה )44 משאות: בהמת )41

 ;ישראל משבטי )46 ;נמוכה
 של סיכום )49 אחוריים; )47

משו )53 ;זיקנה )50 ;דברים
 )54 :גדול גרמני יהודה רר

 )55 נח; תיבת הגיעה לשם
 כרת )56 !רבים שלישי גוף

 טורף: חיים בעל )58 ערלה:
עו )60 בהחלטתו; איתן )59

הו )63 :כרכר רקד, )62 ; גיה
היר בעמק קיבוץ )66 פיע:

במגי לטוב זכור הוא )68 דן:
 :מעלה רום )71 :אסתר לת
 אחורי )76 ־דברים; רוב )73

 ;כלי־זינו נושא )77 ;הגוף
ה בן )80 מחזה; מאורע, )79

מר של לבושו )82 : משפחה
 )84 אחשוורוש: בשער דכי

 נשיפה כלי )85 :אוויר נפפח
 )90 !!לך הא )87 ;בתזמורת

מעו )94 זרם; )92 נוי; פרח
 בתורת הנחה )96 :השנה נות

 )99 :שירה דברי )97 !:ההגיון
שא מילת )101 כנעני: אליל

 )103 :לבית כסוי )102 : לה
העברי. במשפט החיבור אות

צילום ליהודי
 ההרשמה מסתיימת
׳82 חורף למחזור
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מכחבים
 )18 מעמוד (המשך

 מסורה, תהיה שהיא מספיק לא
מס לא מתמסרת. גם להיות עליה
 להיות עליה כישרונית, שתהיה פיק
המ נותן כשמנהל דפיקתית. גם

 מציין הוא בדרגה, לקידום לצה
 היותה על־סמך זאת עושה שהוא

 הוא כישרונית. פקידה אותה של
 מצוי בדיוק היכן לציין שוכח רק

בה. שמצא הכישרון
רחובות לנדאו, ישראל

השבוע
ה אל ההר מן משה ״וירד

 ומחוקק נביא מלבד / עם...״
 נבון, מדינאי / חכם גם היה
 הגות, בין / זמנו את לחלק ידע

מרעיתו. צאן והנהגת חקיקה
הבד אלף ממנו להבדיל

 לעסוק בגין מר מסרב / לות
וברמן מודעי בין / בקטנות

כנין עושה־שלום
לאלוהים תחליף

 ו־ אולמרט ובין / שלום עשה
יום. של סולחה גנדי

מש זו הודיעו: מלישכתו
 אג־ בין שלום להשכין / אלתו

 לרדת ברצונו אין / שי־חצרו
הש לעלות אלא / ההר מן

בהדר. מיימה
אלו את יחליף כנראה בגין

 תפילה כולנו בואו אז / קים
 בם- שלום העושה / להקדים

 יעשה / ובחן בחסד דומיו
 אמן. ואימרו עלינו, שלום

רנות־השרון מרום, צכי

 ולשימוש עליהם להתקפות יד לתת
פוליטי. כנשק בפסיכולוגיה

פלל,, אכנר ד״ר
ירושלים אחראי, קליני פסיכולוג

אי פאלק) (ולא פלק הקורא •
 אשר דבריו. שובשו במה מציין נו

 הרי והאמפאתיה, האהדה למידת
 לא הקורא. של בטעמר תלוי זה
 באהדת להתייחס מוכן אדם כל

 במילחמת ייהרג שהוא לאפשרות
 הנפשי מצבו הוא מגורמיה שאחד

ילדותו. בימי מנהיג של

העו מאוכלוסיית מחצית ...הרי
 מסימם- סובלת המעטה, בלשון לם,

 היעדר או אהבת־יתר של טומים
לה אפשר מכך האם אהבת־אב.

וכי אדם, של מנהיגותו על סיק
והתנ דיעותיו מכך תושפענה צד

למרותו? הסרים כלפי הגותו
 מעריצי על נמנה שאיני למרות

 מה יודע שהוא לומר ראוי בגין,
 :אחרים מנהיגים גם שיודעים

בתפ ״להיפרם עם מתחיל כאשר
 את במהירות לאחות אפשר רים״

 ״זר״ נגד התקפה על־ידי הקרעים
 ל״אנדד אותנו שהופך ועויין, חזק
 הוא הזה הצעד אם בין מאוחד. נו״

 כמעט לאו, אם ובין ויזום מודע
 גיבוש תגובת מחולל הוא תמיד
 או־ כמובן צריך זה לצורך בעם.

 בצבעים לתארו יהיה שאפשר ייב
 נהפכים כך הצורך. די קודרים

לקר המתועבים המילחמה אימי
מב האיום כאשר מפוארים, בות
 להיות עשוי או באמת, חמור חוץ

 לחקירת ועד מכאן ככזה. מתואר
ה המנהיג, של הינקות מקורות

ארוכה. דרך
תל-אביב שפיר, מיכאל

• • •
מיה3 ד•3

 מציע הקיגוץ מן חקורא
חקי״ לתנועה חדשה דרך

בוצית.
ב רוצה הקיבוצית התנועה אם

 עקרונותיה ובביסוס קיומה המשך
לג עליה והביטחוניים, החברתיים

מפוליטי התנזרות עצמה על זור
 לנטות רשאי קיבוץ חבר כל קה.
 ללא זאת אך מדינית, דיעה לכל

 בל- כתנאי — מרכזית הכוונה
והמצפון. הדיעה לחופש יעבור
בי הדעת על היום להעלות איו
רעיו דיעות, על פוליטית קורת

 ואין זה, בתחום ומחשבות נות
 להחיל אין כך. לשם מוסדות לכנס

 קיבוץ חברי על כלשהן החלטות
אלה. בנושאים

ת1ב1ז<ו1־.ח11 המנה
 דבריו כי טוען הפסיכולוג

 של הפסיכולוגי מצבו על
הזח״ (״העולם סולפו בגין 2320.(

 דברי כי כך על להתריע ברצוני
 בגין מנחם לראש־ד,ממשלה בקשר

סול בשבועונכם, שפורסמו כפי
 ואף עוותו, מהקשרם, הוצאו פו,
כראוי. הובנו לא

 ולסילופים לעיוותים קשר מבלי
 כתבה, באותה שהופיעו אחרים

 מיש- שם של נכון לא איות כולל
 של נכונים לא וציטוטים פחתי

 פסיכולוגיים, ופירושים עובדות
 בדברי היתה לא כי לציין ברצוני
ביקו של כוונה כל הזה להעולס

 בראש־ פגיעה או התקפה רת׳
בגין. מנחם הממשלה
 המרכזית המטרה הוא. נהפוך

 המיקצועי בכינוס הן דברי, של
ובטלווי ברדיו והן בחיפה שלנו

 להביע היתד, האחרון, בשבוע זיה
 אמפא־ אהדה, בהבנה, הצורך את

הפו כלפי ועזרה התחשבות תיה,
 והקשיים ילדותם ולגבי ליטיקאים

לא ובוודאי בחייהם, בהם שנתקלו

ליבנה קורא
פוליטיקה בלי

 עצמו את ייצג קיבוץ חבר כל
התארג לשם פוליטיים. בנושאים

 המיפלגות, קיימות פוליטית נות
 כל על הקיבוצית וההתארגנות

לח מנותקת להיות חייבת רבדיה
פוליט ומהכרעות מדיונים לוטין

 וגבחריה כולם, חבריה של יות
זה. בכלל

מאוחד חרוד עין ליבנה, עמי
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