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ל *את גי בי ינאי א
מאוזן:
 שעליהם מארבעה אחד )5+1

 ידעתים" ״לא שלמה המלך אמר
 )11 קבול; כלי )10 )3,3,3,3(

 מרח; )14 ין:8 )13 העצמות; שומן
 )18 מקום; )16 ברפת; הזכר )15

 מצבור; ערימה, )20 זכור; חומר
 עוף )22 אימפרוביזציה; )21

 לכלוך; זוהמה, )24 טורף; לילה
 איש לאשת כינוי )26 כאן; )25

 ממלחי אחד )28 בבעלה; הבוגדת
 נעמי בקשה כך )30 הנתרן;
 בעלה מות אחרי לה לקרוא
 צבוע, )32 גלים; שאון )31 ובניה;

 )35 המלחמה; אל )34 כחש; מלא
 היד; כף רוחב )38 חנוכי; מוסד

 החיים בעל )41 חדרון; )39
 מטבע )42 יצחק; תחת שהקרב

 )45 גבבא; )43 המנדט; מימי
 )48 שד; )47 ארמה; חלקת אזור,
 )50 לדבר: דבר בין פנוי שטח
 י■ )52 מסמר; )51 ארסי; נחש

 או הלחץ שיעור )54 פעמון;
 )57 דבר; של ההתפשטות

 )61 חגיגית; הבטחה שבועה,
חבר; )64 מובן; פשר, )62 מסבאה;

רב; הרם כח בעל גדול קלע )65
 )69 בחציו; מבושל )67 מעון; )66

 סדר הקובע מנגנון רגולטור,
 בנהרות סירה )70 במכונה; וקצב

 )74 באמון; בגידה )72 אפריקה;
 )77 שרוך; )75 תבואות; של קש

 עורך הנשיא ליהודה כינוי
 )81 הבעה; מראה, )78 המשנה;

 שנשמה )85 סוג; )83 רבית;
 )איזה88 ריק; שוא, )86 באפיו;

 כלי — בעבר )89 אדם;
 עבודה; כלי — בימינו מוסיקלי,

 מילת )93 הולנדי; תואר )91
 מצב )96 מרווח; )95 שלילה;
 מספיק; )98 המלכים; במשחק

 בספורי השדים ממיני אחד )100
 )103 הבניין; מכסה )102 המון;

 חדש מחזה )104 התוים; בסולם
 עמדה )105 חיפה; בתיאטרון

 חלוץ חיל ע״י המוקמת מבוצרת
אויב;. בשטח

מאונך:
 דפנות מקצב פולס; )1

 טרף חיית )3 צעיר; )2 העורקים;
 )4 לעוז; ואף לקלות סמל —

 מפעל )7 רטוב: )6 לחייה; טבעת
 הספק יחידת )8 היין; לתעשיית

 )12 דקה: דממה קול )9 חשמל;
 עבודת סגידה, )15 שוחה;

 רעל; )17 יד; מקל )16 אלוהים;
 נחשול; )20 כל; לעיני הצגה )19
 שן )23 שמיעה; מכשיר )21

 קוץ; )26 כעס; חרון, )24 חותכת;
)30 תכיפות; )29 בת־קול; )27

 עיון )34 מובחר; אריג )33 שי;
 חג )36 מסוים; בנושא מדעי

 )40 הדרכה; אימון, )37 מוסלמי;
 )44 הסר;; )41 המשפחה; בן

 )47 שלל; )46 אירי; מחזאי
 עובד )50 סדק; נקיק, )49 אמונה;

 נעמי של כלתה )53 אלילים;
 חדשות )54 עורף; שפנתה
 )56 מטייל: מחפש, )55 מהירות;

 )59 הפנינה; אם )58 בדורו; צדיק
 נקבע (ארמית), תושב מצועף;
עצם )62 פגוע; איבר במקום

 אופנה )66 מר;2מ )63 בפה;
 הזכרון; אבדן )68 הציור: באמנות

 פסל; עצם, )73 בדרך; מוביל )71
 )79 לשון־הרע; )77 בוסתן, )76

 חרבות, )80 בפה; רגיל שגור,
 מגפה, )84 נח; בכור )82 שרידים;

 )90 צאצא; )87 בארץ, עמק )85
 )96 דומיה; )94 שסע; )92 כפן;
 נכבד תואר )99 לבנה; )97 טס;

 אניות; שיירת )100 מוסלמי;
 קמח בלל )103 יהיר: )102

במים;.

דיאנה

 לספרות הישראלי המכון
ופדיקור קוסמטיקה נשים

ם * סי ר קו
 מניקור פדיקור - קוסמטיקה - נשים ספרות 1
 לצמיתות(אפילציה) בחשמל שיער הוצאת |
יופי ומכון סלון ★ ,

 טיפול פסים, צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסרוקות,
ובשעוה לצמיתות(אפילציה) שיער הוצאת איפור, פנים, |

ת * כלות הכנ
תם ־ מעולה שרות * עממיים מחי

229388 ;226066 )4 (יודפת 190 דיזנגוף ת״א,

ל טרמפ תן י י ח ל

ם חכ״יס תיי  ד
בשחייץ מטיילים

 היה הבא המיכתב בראש
 תשמ״ג באייר ה ״ב׳ה, רשום:
 ירושלים פעיה־ק לפ״ק,

השם... (בעזרת תובב״א'
הקו עיר פה קטו״. לפרט
 במהרה ותכונן תיבנה דש...

אמן). בימינו,
הטפי ״מס ברשימתו אבנרי, אורי

 לאמת חוטא ),2380 הזה העולם לים"
 עם ״מס־הטפילים״ את קושר כשהוא

 גישתו את נקבל אם גם בני־הישיבות.
 מי כל שונות. הן העובדות בנושא,

החרדית בקהילה בנעשה שמתעניין

 ושעיסוקם בצה״ל, משרתים ואינם
 אמונות־טפלות״ בטיפוח הוא הבלעדי

נכונה. אינה —
 ולחרות־ לחופש מטיף אבנרי אורי
 יכתיב שאיש רוצה אינו הוא הפרט.
 תמוהים כן על לחיות. כיצד לשני

 לחיות מבקש החרדי הציבור דבריו:
 אם גם זכותו. וזו — אמונתו על־פי
 לדייק עליו בעיניו, חן מוצא אינו הדבר
כותב. הוא בטרם

 השחורות, המיגבעות חובשי
 עובדים שחורה, תחפושת הלובשים
 כל כמו בדיוק מס־הכנסה ומשלמים

 בצה״ל. משרתים גם הם בישראל. אזרח
 שנים כמה זאת עושים הם אומנם,
משתת הם למעשה אך יותר, מאוחר

 רשימת את תבדקו אם במילחמות. פים
תמצאו האחרונה, במילחמה הנופלים

לורינץ ח״כ
לכסף קורה מה לנחש אפשר

 דרך המגיעים הכספים כי יודע בארץ,
 מגיעים אינם כלל אגודת־ישראל חכ״י

לבני־הישיבות.
 שגם לציין מבקש אני אסביר, בטרם

 ובקהילה בישיבות חבריי כן וכמו אני
 נסיעות", ל״מס מתנגדים החרדית
 זורקים וכי צודק, אינו זה שמס סבורים

 בלבד, מסויימת קבוצה על הנטל את
 מרבית שווה. בצורה מתחלק אינו והוא

 זה אין כיום מטיילים. אינם הנוסעים
לטוס. לוקסוס עוד

 — בעבר ניהלו איך שיודע מי כל
לקוא אגודת־ישראל הצטרפה בטרם
 של מערכת־הכספים את — ליציה

 יחסית היום שמקבלים מעיד הישיבות,
 עשרות קיימו מנהלי־הישיבות פחות.

 החכי״ם נגד למחות והחליטו ישיבות,
 שלמה ח״כ של רבנים כמה אך בעניין.
 התערבו עליהם, השפעה יש לורינץ
 וכך השם, חילול לעשות שלא וביקשו

ציבורית. סערה מנעו
הכסף? היכן תשאלו: כן, אם

 הם לחכי״ם, מועבר היחודי התקציב
 הכסף איך הבלעדיים המחליטים

 הוא לידם, מגיע כשהכסף יחולק.
 לא משם מוסדותיהם. בקופות נשאר
 מה — לחכי״ם פרט — איש יודע
 את בודקת אינה הממשלה בכסף. קורה

 רק ולציבור המוסדות, אותם חשבונות
 של מעשיהם על־פי לנחש נותר

 על־פי נכון, יותר או — החכי״ם
 במקומות או בשווייץ שלהם הביקורים

בעולם. אחרים
 — אבנרי אורי של קביעתו לכן
 לקיים ב״כדי בא הטפילים״ ש״מס
 שחורה בתחפושת טפילים של חבורה

עובדים שאינם שחורות, ובמיגבעות

שחורה. תחפושת שלבשו בני־ישיבות
 בצה״ל הישיבות בני של התפקיד

 הקשים מן הוא מתגייסים שהם אחרי
 החיילים הם מי לבדוק די ביותר.
 פיקודית), קבורה (יחידת ביק״פ

 צורך הגוויות(ואין את לאסוף שעליהם
 אותן), מוצאים מצב באיזה לציין

 ועוד ואצבעות ידיים לאסוף כשעליהם
 אש. ותחת בשדות־מוקשים חלקי־גוף

תופת.
 ירושלים קרישבסקי, פרץ

• • • 
ה ל ק ל ק  ■הגבתה״ ה

ד של כו לי ה
הדיוט. הוא שר״האוצר

ומתנגדיו, ארידור בין בפולמוס
 הסיבות את מזכירים אינם הצדדים שני

למצבנו: האמיתיות
 דורשת המדינה קום מאז •

 הממריאות ענקיות, הוצאת המילחמה
שחקים.

 לאזן יכולנו תקציב־הביטחון את •
 ריבית עם שהחזרתן הלוואות, בעזרת
במאזן־התשלומים. פוגעת

 אינם המערך אנשי כי מאליו, מובן
 שראשיתה תופעה, על להצביע יכולים
שילטונם. בימי נעוצה

 אלא הדיוט היה לא ארידור אילו
 מנסה לפחות, היול בכלכלה, מומחה

 בשטחים, בנייני־פאר בהקמת להילחם
 ישראלים אליהם למשוך שתפקידם

דירות בפרוטות לרכוש הרוצים יפים,
)24 בעמוד (המשך


