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 שלבנו העצמאות, יום לכבוד
 ממבצעי אחדים הפעם בתשבץ

 השחרור. במלחמת צה״ל
:מאוזן

פקודה; למלא ציות אי )1
 אחד )10 );3 ,3( רצינות )5

 )11 (כ״י)! צה״ל מעיסורי
;עבר )14 ;בסיס )13 שנון;

 )16 (ארמית); חדר, נכנם, )15
למב וקיצורים סימנים קובץ
 התבונן )20 ;מערב )18 דקים;

מ גדולה מרגמה )21 היטב;
 )24 מתנפל; )22 בית; תוצרת

 בסולם )25 החושן; בבגד אבן
עזה; סערה )26 הצלילים;

ל מבצע )30 טוב; דרש )28
 דצמבר המערבי, הנגב טיהור
;גדותיו על עלה )31 ; 1948

כנף; )34 תהלה; שבח, )32
ה מרחב לטיהור מבצע )35

 העיר )38 ; 1948 מאי דרום,
 )39 ;״חמץ״ במבצע שנכנעה
 )42 שאלה; מילת )41 בבואה;

ל מבושל )43 ;הדרך מן סטו
 להעברת מבצע )45 מחצה;

 במטוסים לנגב ואספקה ציוד
 )48 ;הזווג בטול )47 גדולים;

 )51 ;עיקם עיוות, )50 ;עטרה
לי פקודה )52 זכרון; עמוד
 )57 שיבץ; שילב, )54 רות!

 אל )61 בבל! אמוראי מגדולי
מ קבועה תקופה )62 ;היערות

 )64 (ר״ת); זמן פרק — ראש
ש שבלים )65 ; השיש מסוגי

 )67 ;מספר )66 ;אותן צלו
צמרמורת! זעזוע, )6 מגיח;

 האוויר חיל ממפקדי אחד )7
 התקדמות מבצע )72 (ש״מ);

 )74 המלח! ולים לסדום צה״ל
 מוט )75 ;צה״ל מצוללות אחת

מ אחת )77 דליים! לנשיאת
 ב התחיל )78 ;צה״ל מלחמות

ש העיר )81 המפעל; הקמת
״בן־עמי״! מבצע נערך לידה

ה מספר )85 לנסתרת! )83
 כינוי )86 בגימטריה! צדיקים

 )88 השדה; שבקצה לתבואה
 לפי שניתן הסוס )89 !ערימה

 במתנה היוונית׳ המיתולוגיה
 )93 !זירוז מילת )91 ;למוזות

מקו אורך מידת )95 תן!!
 צעיר; )98 כאן! )96 בלת;

 )103 אציל! )102 זיק! )100
 ב- מטעם מתווך )104 אביון!

 שנרצח! הא״י, בסכסוך או״ם
 — בסיסמה גדולה חגיגה )105
ביחד!״. אחד ״עם

:מאונך
ה הנגב במבואות קבוץ )1

 ב חיל )3 סוד! )2 מערבי!
״עדוד״ו של סופו )4 צה״ל;

 )7 ;צאצאים ברוך מלחין )6
ולוד! רמלה, לכיבוש המבצע

 )12 !לאלהים תואר )9 ;רץ )8
הע )15 יהודה; בשפלת עיר
!שלישית בחזקה מספר לאת

ל מבצע )17 ; כינס אסף, )16
התחתון! והגליל נצרת כיבוש

ישראלית! תעופה חברת )19
 התעופה משדות אחד שם )20

התנהגות נימוס, )21 בארץ;
 )24 !זאטוטים )23 ; )3 ,3 נאה ן

ר״ת )26 פרם; למלך כינוי

 )27 ;רוסיה של המלא שמה
 )30 עפר; גוש )28 בת־קול!

 לנפו־ שנמסר קטן איטלקי אי
ה לשחרור מבצע )33 ;ליון

 של בנו )43 המרכזי! גליל
 זרעו; את שיחת אשר יהודה

(מב ירושלים מהרי אחד )36
ה מבצע )37 ״נחשון״); צע

 מכות״! ״עשר בשם גם ידוע
)44 !רקב )41 ;שלילי )40

 למיני כללי שם )46 בעבר!
 )49 !בדרום קבוץ )47 !הדגן
 באור, )50 בגוף! רטיבות לח,

 ;הטלוויזיה מסך )53 !פירוש
 שאליה בשומרון מושבה )54

 ״הרצליה״ הגימנסיה את הגלו
 !מפרנס )55 ;1ה־ במלחה״ע

 )57 ענף; )58 לצאן; חג )56
)60 ;נח תיבת נחה שעליו ההר

 אחד )63 מוקש! )62 מושיע!
)66 ;(ר״ת) צה״ל מחילות

 הקציר לאחר התבואה שדה
ש שבדי פיסיקאי )68 );3 ,3(

 מעלות לחלוקת שיטה המציא
 רקוד )73 נוי; פרח )71 חם;

שמה )77 חבר! )76 סלוני;
)79 כ״ת; גבעת של הקודם

ל זרים עוטרים שמעליו שיח
 )82 ! הצאן מן )80 מנצחים!

 שירדון ה״הגנה״ בחורי מספר
ב להשתקע יצא )84 בסירה!

 ל״גבר״! בית )85 זרה! ארץ
 חבר )90 ;ברירה מילת )87

 )92 !כלשהוא במוסד עובדים
)96 מעל! )94 טעים! נעים,
שדה! )99 נגמר! )97 צעד!

 תשורה! )102 הוראה! )101
שופט. )103

אור!" ״סלון אואזיס בניו מול 86 הרצל רמח-גן
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מכחכים
 )16 מעמוד (המשך
 ולתבוע כלי־התיקשורת אל לפנות
וה השואה יום תוכניות של איזון

 השיגרה את לשנות יש גבורה.
 חיים, אנשים עם שיחות וליזום

ובהתקו במרד בפועל שהשתתפו
 ובטלוויזיה ברדיו שיספרו ממות,

 שהנוער כדי עליהם, שעבר כל את
 ראשון ממקור וילמד ישמע שלנו

 שיהודים והאומץ, הגבורה גודל על
הנורא. הטבח בזמן הוכיחו

ירושלים לידודסקי, אליעזר

 את לשנות לממשלה פנתה היא
 הסכמי־ את להפר ובכך החלטותיה

 הרבנות מגלה אלה בכל השלום.
 ה־ הפוליטיים פניה את הראשית

 על לשמור ובמקום חד־צדדיים,
 כלל את ולשרת נייטראלית עמדה

 משרתת היא הדתית, האוכלוסיה
 שבגוש־ המעטים הקיצוניים את

 הנסיגה, לעצירת ובתנועה אמונים
ודומיהם. כהנא ״הרב״ של תנועתו
 מפזרים היו מתוקנת מדינה בכל
 נגד מסית אשר זה, מעין מוסד

הממשלה. מדיניות
תל־אביב יהס, דן

נאצי מיהו
 בגין מנחם ראש״הממשלה

ה ראש־העירייה את כינה
 נאצי, רמאללה של מודח

כועס. והקורא

טדינו בחימז לעוו
 ברמת לירידה הסיבה מה

1 השוטרים
 דמי. את מרתיחים הללו הדברים

ל ופריטתו הזה בכינוי השימוש

ח׳לף עיר ראש־
נאצי? מיהו

 המופרז והשימוש שחוקות פרוטות
 ראש־הממ־ אותי. מזעזעים בשואה

 אלה של מלאכתם את עושה שלה
 שואה, היתד, לא שכלל הטוענים

יהו תעמולה בחזקת אלא היא ואין
 נאצי, הוא ח׳לף כארים אם כי דית.
 היותר לכל היתד, שהשואה הרי

תב בקבוקי והשלכת אבנים יידוי
יהודים. על ערה

 מנחם הצביעות. על דבר ועוד
 המקיימת מדינה בראש עומד בגין

 מאוד וידידותיים הדוקים קשרים
 ביותר הקרובה שהיא מדינה עם

הנא לגרמניה שלה באידיאולוגיה
 חוקי־ בה שקיימים מדינה צית,
 — לחוקי-נירנברג הדומים גזע

דרום־אפריקה.
 שהנשיא, כך על גם מתרעם אני
 בימית לבקר לנכון מצא נבון, יצחק
ב הנסיגה. לעצירת התנועה אצל
 פריעת־חוק לדעתי, מעודד, הוא כך

המתייח לאנשים לגיטימציה ונותן
 אנשים אוייב, כאל צה״ל אל סים

דמוקר הכרעות מקבלים שאינם
טיות.

 הנשיא עכשיו ימצא אולי אגב,
 הדרוזים אצל לבקר לנכון נבון

? בהסגר רב זמן הנמצאים בגולן,
אביב תל־ זיו, יוסי

הרבנות אח לבור
 את משרתת אינה הרבנות

ה את אלא הציבור כלל
בלבד. קיצוניים

 במודעות יצאה הראשית הרבנות
ה הציבור אל בעיתונות גדולות

 עם- כל את מסיתה היא ובהן רחב
 ממשלת־ על לחץ להפעיל ישראל
ומעקות. בתפילות בצום, ישראל

 כיפור ״יום על הכריזה הרבנות
קטן״.

 למיש־ להתגייס המעוניינים אצל
הברי המצב נבדקים ישראל טרת

וההשכלה. הנפשית היציבות אותי,
 עובר לא הפלא למרבית אולם

 פסיכוטכניות בדיקות כזה אדם
 מידת על לעמוד כדי מדוקדקות
 וסטיותיו. האישי יושרו מוסריותו,

ה חשוב כמה עד לפרט צורך אין
סמ בגלל — שאיש־מישטרה דבר

 מוסרי יהיה — ותפקידיו כויותיו
וישר.
 שומעים שאנו איפוא, פלא, אין

 של מעורבותם על לבקרים חדשות
שונים, פליליים במעשים שוטרים

אלון קורא
פסיכוטכנית בחינה

וה הנוהל את הנוגדים מעשים או
הטוב. סדר

תל־אביב אלץ, אלי

עיתון עוד תפקידו
 הצגת על מתרעם הקורא

 כתיאט- בימית המתרחש
).2327 הזה (העולם רון
 המשימה ביותר קשה לפעמים

למ מסביב, בנעשה להתערב שלא
 כל של שזכותו מאמין שאני רות
כש אפילו דעתו את להביע אחד
 נעימה ולא לפעמים מכאיבה היא

לאוזן.
 קבוע כקורא נדמה,לי, הפעם אך

 ״פיס־ איכשהו שאתם עיתונכם, של
ו משים מבלי אולי כאן. פסתם״

 מציגים אתם תחילה, בכוונה אולי
 של בבימוי בימית ההפגנות את

 להפגנות באשר מה אך העיתונאים.
 1 מבויימות הן גם האם בגדה, שהיו

 פועל ימית, תושבי על שפועל מה
 שאולי או הגדה, תושבי על גם

בני־אדם? לא שהם חושבים אתם
המצי את להראות יש לדעתי,

 — עובדות להביא שהיא, כמות אות
עוב טוב. עיתון של תפקידו זהו
פר ללא וגם כחל-ושרק ללא דות

 הנבון הקורא על לסמוך יש שנות.
 העובדות את לפרש מסוגל שיהיה

בעצמו.
עכו פונינו, דויד
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