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ינאי אביגיל מאח
:מאוזן

בקשיים; הכרוך מאורע )1
 )10 ; אהבה או בידוח שיר )5

 ;בבית־החזה שרירי איבר
 )14 רצוץ; )13 שמח; )11

חפירה; את )15 ;זירוז מילת
אל פנים לקרב נשק )16

 ;עקביו על חזר )18 ; פנים
 )21 ;הצלילים בסולם )20

המת הצפרניים ממש׳ פרח
 קטיפתו; לאחר רבה עת קיים

 )24 ;הבצק את גלגל )22
 מוט )26 ;ענף )25 ; תנועה
 )28 ; הרובה קנה לנקרי ברזל
 דברים; הסתיר )30 ;רב עול
 ;נשק כלי )32 ;עידן )31
 למוד; שעור, )35 ;זב )34
 )39 טעם; חסרי דברים )38

)42 ;גם )41 ;יקרה אבן
 ;מנעול של סוג )43 ; חתיכה

 צנום; )47 שלום; קרבן )45
 )50 ;פנימית התעוררות )48

 )51 ; הכדורגל משחק משופטי
 צבור; שליח )52 ;בכנען עיר
 ;שלמונים )57 התחרט; )54
 )62 במעגלים; התעופף )61

 )65 ; למעט )64 ; גץ גחלת,
 )66 ;אהבה במשחקי שיחק
 אי־צ־ )69 ;ישן )67 ;ילדים
 אלישע של כינויו )70 טדיון;

 ;שנתפקר לאחר אבדיה בן
 ;חיה בן )74 ;האזנה )72
 פונדק )77 ; טעם פשר, )75

 )81 ; צמחים מיץ )78 ;ערבי
)83 ;למקום ממקום נדד

;בורמזי אדון )85 ;קיים
האנ בהריי משאות בהמת )86

העב )89 ;משאת )88 ; דים
לר הפרט מרשות נכסים רת

חות שן )91 ; המדינה שות
 ;■הבגד על סימן )93 ; כת
 בסיס; )96 ;אילץ הכריח, )95
 מאכל; )100 שמים; דגן )98

 ;זז )103 ;עליון כח )102
אבש של הבע יועצו )104
 מאולתרת קומדיה )105 ; לום
אמנות). (של

:מאונך
ד׳ עזרא דרכים, מס )1
 ;יותר הגדול החלק )2 ;י״ג

 )7 ;שד )6 ;גבבא ; טיפ )3
 החמרי היסוד )8 ; יחד קשר
מכ )9 ; התורשה תופעת של
ה שחקני בקבוצת )12 ; סה

)16 ;סוודר )15 ; כדורגל
;מבנה או גוף של יסודו

 אחד )19 ;חקלאי משק )17
שא מילת )20 ; איוב מרעי

 )23 ;הגיון חוסר )21 ; לה
 עטרה; )24 ;״פיגמליון״ יוצר

 כלי )27 ;נשימה חוסר )26
מ חיידקים סוג )29 ;אוכל

 קרדום )30 ;מחלות הוללי
 )34 כח; רב )33 ;לחפירה

 )37 ;שיר צפור )36 ; שליט
;אביון )40 ;נמוכה בדרגא

 שיש )44 ;החיים נותנת )41
 רב שובב )46 ;רטיבות בו

 )49 ; שניים )47 ; מעללים
ממי )53 ; פעימה )50 ;צעד

 ;כ״ב) י״א (ויקרא הארבה ני
;גנוסיה )55 ;מסתתר )54
 )58 ; (ש״מ) יהודי סופר )56

מז 12מ־ אחד )59 ;אויב
מ קבועה כמות )60 ; לות

 כדי )63 ;מדף )62 ; ראש
 מחיר )68 ; תלונה )66 ;שלא
 לחג כינוי )71 ; )3,3( נוח
 )76 ;טבור )73 ; נכרים של

ה ממרכז שנדד יהודי שבט

 מסורת )77 ;הצפון אל ארץ
 ״משנה״ מעין המוסלמים, של
סגידה, )79 ;הקוראן של

 הצאן; מן )80 ;קודש עבודת
 עוף )84 ;שלום פריסת )82

התח הזרוע )85 ;לילי טרף
 ;נפל )87 ; היד של תונה

 דבר )92 ;מרעה שדה )90
 עמק בלב קבוץ )94 ;ספק

 הא־ )97 ; אסר )96 ; יזרצאל
 )99 ;הבעל של האחרת שה

 של ידית )101 ; מתעייף אינו
שלי מילת )102 ; לאחיזה כלי
כלים. מערכת )103 ; לה
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מכחכים
 )20 מעמוד (המשך
 ברגליהם לא להצביע חייבים ישראל

בידיהם. אלא
תל-אביב דכנד, אדיה

• • • י י

א ה □וזנה ל ע ר

 לקרוא הצטער העתונאי
ב המובאים הדברים את

 ״המילחמה בכתבה שמו
ה׳/ (״העולם צחי״ של הז

2343.(
 אלי, התקשרה ישי שרית הכתבת
 פטיציה על נכון לא מידע כשבפיה
 שלי. ביחידת־המילואים שהופצה
ש לשמועה שבניגוד לה הבהרתי
בסיפור. תפקיד לי אין שמעה,

 אותה היפניתי למיקצוע, כעמית
לס שיוכלו שחשבתי אנשים אל
הופ במלואו. הסיפור את לה פר

 דבר של כשבסופו מאוד, תעתי
ביני שסוכם למה בניגוד התפרסם,

כוו איתי. ראיון מעין במפורש, נו
 פאשלה כאן. היתה לא רעה נה

היו. — צורך ללא ונזק מיקצועית
בברכה,

 תל־אביב כרנע, נחום
 צערה את מביעה ישי שרית י•

אי־ההבנה. על

מנון י הז צ פ ח ם ל ״ ח ה

 אדירה ורעיי אחיי למעו
שלום. נא

 החיים, חפצי לתנועת מציע הנני
ו השלום מבקשי הימים, אוהבי

 את מצוא עת בכל לשיר רודפיו,
זמי נעים לנו וזימן שהכין ההימנון

ה עליו המלך דויד ישראל, רות
 שנה אלפי כשלושת לפני שלום,

וכו שר אני לד). פרק (בתהילים
: תב

 אוהב / חיים החפץ האיש מי
 / טוב. לראות ימים אוהב ימים,
 מדבר ושפתיך / מרע לשונך נצור

 / טוב, ועשה מרע סור / מרמה,
ורודפהו! שלום בקש

ה החסידי בלחנו השיר ביצוע
 (קא- ובקלטות בתקליטים מצוי יפה

ישרא וזמרים זמרות של סטות)
ראוי הגבעטרון. להקת ובהם ליים,

ב בצוותא ולזמרו ללומדו לכולנו
הפ או עם, עצרת התקהלות, כל
בש וכן השלום, תנועת של גנה

רפור כנסת בבתי שבת של חרית
ואורתודוק קונסרבאטיביים מיים,
סיים.

ירושלים סיוון, ראובן

י ט י ל ו א או פ • ל ו נ י ל 2 ס
 ״העולם של תשקיף בדף

 אחד פי כתוב 2341 הזה״
 משה מר ״מעריב״, מעורכי

 הסברה לשליחות יצא ז׳ק,
 של המיכסה במיסגרת

ת תנועת  הוא וכי החרו
 היוצא הראשון העיתונאי
 מטעם הסברה בשליחות

 מיבצע אחרי הממשלה,
הגליל״. ״שלום

 לארצות־הברית יצא ז׳ק משה מר
ההס־ של ההסברה מחלקת מטעם

 עימו יחד העולמית. הציונית תרות
 גם הסברתית שליחות באותה .יצאו

 והפרופ׳ לאנגליה, גזית, מרדכי
לצרפת. סיוון עמנואל

 ההסתדרות של ההסברה מחלקת
ל שונים אישים שולחת הציונית

 מיב־ ללא בעולם, הסברה שליחויות
 פוליטי. גוון וללא פוליטיות סות

 אלה חשובות שליחויות של המטרה
 הציונית־ העמדה את להסביר היא

העולם. ברחבי הישראלית
אייל, צבי

ירושלים היהודית, הסוכנות דובר
ה לדובר להאמין אפשר אם •

 פועלת זה בתחום שרק הרי סוכנות,
 פוליטיות מיכסות ללא הסוכנות

ומיפלגתיות.

־9*11נו1די־* פן ח
שמוכן, מי כל עם לדון

הקוראה. מציעה
 מיספר, שבועות לפני ? זוכרים

 פי- עברי על הזאת המדינה עמדה
 שר- של המפוארת הכלכלה פחת.

 שביתות להתמוטט, התחילה האוצר
 חסי- ואפילו יום, מדי במשק פרצו

)24 בעמוד (המשך

ע נ א הוא ג ■דד ל
 המצפון הביתה, הלך גבע אלי

 השיריונאים / חרות מצא שלו
 מול מנועים מחממים בבוקר, קמים
 יהיה אמר: אלי / ביירות שערי
 הלכו ולמה איד להסביר, קשה
ה את קיפל גבע אל״מ / למות
 קיבל / הדרגות את גיהץ מדים

 ל״חגי- והתכונן אחרונה משכורת
 היתה גבע של החטיבה / גות״

 תוך / לעצור בלי ונעה חייתית
 ובוואדיות בכפרים קינים ביעור

בצור. ומיפקדות
 חד היה גבע של הקול בקשר,
 תקע הוא / מדוייקות והפקודות

 למפקדים: ושידר במפה חיצים
 ראה 32 בן קצין / !להכות עכשיו
מור בידיים מהסבך יוצאים ילדים

 חשב הוא אותם׳ כשקשרו / מות
 בעיניו זאת ראו אחר. פיתרון על

האדומות.
 יוצאים מהז׳ורנלים הגיבורים כל

 / בגב חיצים גבע יוסי אלוף של לילד לתקוע / לקרב עכשיו
 כש- / מכשיר־האלחוט לשדר מסוגל מה שכחו כנראה ״הגיבורים״

 / למות מאחינו לעשרות לגרום יכול סוף״ נע, ״נוע כמו מישפטו
 נולד גבע שאלי / הפשוטה העובדה מן מתעלמים פשוט ״הגיבורים״

 אחריות או טוהר־הנשק כמו ומילים / בן־תמותה הוא וגם כולם כמו
 ״הגיבורים״ / בגן־הילדים או בבית־הספר למד לא הוא / מפקדים

 להבין צריכים / בטוחה כורסה על ציבעוני מסך מול שיושבים
 המכיר גבע ואל״מ י/ נוחה פקודה אינה מימין״ באש ש״נתקלתם

 מפקד שהוא שצריך למי הוכיח כבר / שיריון קרבות של סוגים הרבה
ודימיון. תושיה יוזמה, עם

 תנו אז / נסגר העסק ובשבילו הדרגות להוריד החליט הוא ואם
 לנופף ותפסיקו / מבוגר אדם הוא ילד, לא הוא כי כבוד קצת לו

 מפקדים עם כי / דיכאון הזה בעם ולהחדיר ירוד מוראל של בדגלים
והיגיון. תעוזה יש סימן,שבצה״ל גבע כמו

נתניה לוי, ר,וכי

גבע מח״ט
נסור העסק

2 הזה המולח2


