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המ בנגב קבוץ ל־, השתוקקות
 )11 הבטנון: הנגינה כלי )10 ערבי:

 )14 משעמם: )13 מצרכים: לנשיאת
 )16 מסין: שמוצאו שיח )15 מסלול:

 מוסר בו שיש קצר דמיוני ספור
 עוז; איל, )20 תרופה; )18 השכל;

 העתיקים השירה מסוגי אחד )21
 ידית; )22 א׳): ז׳ (תהילים במקרא

 )25 למגורים; מוקצה רובע )24
 תוך קר, )28 בארצנו; חבל )26 ישן;

 לתחום שמחוץ הכיס )30 הגוף;
 של עוזרו ידידו, )31 הכייסים;
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 )47 חיים; בעלי של דקה רגל )45
 הרחיק, )48 וחורבות; ציות שוכני
 גדול )51 עליון; אל )49 הסיר;

 בני אנשים קבוצת )52 בתורה;
 )57 לסטים; )54 לאום; אותו

 אות )61 היופי; סמל — בעל־חיים
 קעקע; חצי )64 דרור; )62 בא״ב;

 )67 יבשה; ראש )66 האזנה; )65
 גזים )69 מילן; א.א. של ספר גבור

 ברר; בחר, )70 האף; את המגרים
 )75 בר; חמור )74 קצה; פנה, )72

 מים; מפל )77 בצה״ל; הדרכה בסיס
 ליל )81 מציאות; יישות, )78

 הסר )85 מרחף; )83 אתמול;
 גבול )88 עוור; אינו )86 נעליך!;
 — אחד מימד בעל שהוא השטח
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 בעלת )104 צונן; )103 גם; )102
 )105 במיתולוגיה: האסונות, תיבת

היוונית. הפילוסופיה מגדולי
מאונך:

 )3 חובה; תשלום )2 מתנה; )1
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 הסטורי תאריך )20 אבטיחים;
 מטכ״ל יחידת )21 נובמבר; בחודש
 לצאן; חג )24 סימן; ).קו,23 בצה׳׳ל;

 במקום המופקת אלמתכת )26
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 )33 מסויימת; תכנית לפי שנעשתה
 שנותר מה )34 טעות; שגיאה,

 )36 והמשובח; הטוב הוצאת לאחר
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ת א ינאי אביגילמ

 למעך שקל )46 העינב; קליפת
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 קורטוב; )50 הפסק!; הנח, )49 בדין;

 משבעת אחד )54 כילי; )53
 עוד שוב, )55 יתרו; של שמותיו

 כבוד תואר )58 כעס; )56 (ארמית);
 שנעשתה טבלה )59 מזרחי; לאציל

 על המודיע )60 דבורים; ע׳׳י
 אשם; לא )62 במה; בארועי הבאות

 מרכז )66 ומזיקה; רעה רוח )63
בפרוש, )68 בבל; ליהדות תורני

 זוהמה; )71 );3,3( ובבטחה בגלוי
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 מחטני; יער עץ )77 שלילה; מילת
 )82 רטוב; )80 שחוח; כפוף, )79

 שמו )85 קטע; חלק, )84 רקב;
 ליל מ״חלום בוטום של העברי
 )92 אכזב; נחל )90 בית; )87 קיץ״;
 )96 מעבר; עונת )94 מזון;

 זכר; ילוד )99 רעל; )97 אי־ודאות;
 )102 לגבר; כבוד פניית )101

פעוט. )103 ברירה;

דיאנה

 לספרות הישראלי המכון
ופדיקור קוסמטיקה נשים

קורסים *
 מניקור פדיקור - קוסמטיקה ־ נשים ספרות
(אפילציה) לצמיתות בחשמל שיער הוצאת

פי ומכון סלון * יו
 טיפול פסים, צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסרוקות,

ובשעוה לצמיתות(אפילציה) שיער הוצאת איפור, פנים,
כלות הכנת *
מעולה שרות * עממיים מחיתם *
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מכחבים
)48 מעמוד (המשך

 דרך על הערבים הימרו אילולא נכונה,
 לפיתרון כאמצעי והטרור המילחמה
הסיכסוך.
 אילו' קורה היה מה לגמרי ברור

 ששת במילחמת למשל, הערבים, ניצחו
 על אז מדברים היו לא הם הימים.

 את מיישמים אלא זכויות, של סימטריה
 מכירה שאינה הפלסטינית, האמנה

 — יהודי עם של בקיומו כלל
יהודית. במדינה לא־כל־שכן
 באותו לערבים גומלת אינה ישראל

 באנושיות נוהגת אלא מטבע,
 ותרבות חברה כלכלה, חיי ומאפשרת
 כמנצחת הכבושים. בשטחים חופשיים

 זכות את השולל אוייב נגד במילחמות
 — דבר לערבים חייבים איננו קיומנו,

 ובאמנה באש״ף שדבקותם גם מה
כתמיד. איתנה הפלסטינית

הרצליה תבור, מיכאל

אש״ף־יוק
 שמו את להזכיר ייאסר אם
 - הקורא סבור - אש׳ף של

 איתו לנהל ירצה לא כבר איש
משא־ומתן.

חברי־הכנסת, את לשאול ברצוני

 מה ולא - הפלסטיני" השיחרור
לקורא. שנדמה

להשפיע! 1תג
 שרון אריק של המספיסיקה
בדיר־הצאן.

 יש ולהתאבל, לשבת רק אי״אפשר
 שנוכל כדי לעשותם דברים המון

 לדאוג עלינו ולהתאבל; להמשיך
 מתפרע, ערבי לערבים; ולא ליהודים

 עין תחת ״עין הפסוק: את מקיים יהודי
 דמוקרטיות דרכים יש שן״. תחת ושן

 יום ישנו הדמוקרטיה, על להתגבר
 כחל בלי — החוקר יום ויבוא הנחקר
 של המטפיסיקה עיקרי אלה ושרק,

שרון. אריאל שר״הביטחון, אקס
 את שהזכירו רמזים כמה מלבד

 של הופעתו בממשלה, החזק האיש
 ״תרבות כללי לפי היתה במוקד שרון

 מרנין. טלוויזיוני שידור השיחה״,
 רחמים. כמעט מעורר גלוי־הלב דיבורו

 אבל בדיר, מצויץ מרגיש אומנם הוא
להשפיע? לו נותנים לא למה

 להשפיע המשך אנא השר, כבוד
ישראל עם על השפעתו בדיר־הצאן.

 בצעירותו ג׳מילי קורא
.טרוריסטים־? עם ידבר מי

 את וכן והטלוויזיה, הרדיו אנשי
 אש״ף השם פירוש מה כולה: העיתונות

 שיחרור ״אירגון פירושו הלא —
פלסטין״?

 המראה היפה הציור את מכיר לא מי
 וזה יושב? הוא שעליו ענף המנסר אדם

 כל של התבטאויותיהם את לי מזכיר
 לפתוח אש״ף, עם ״לשבת האומרים
וכר. אש״ף״ .ראש אש״ף, עם בשיחות

 לאירגון לקרוא אופן בשום אין
 אירגוו טרור, אירגון אלא בשמו,

וכר. המחבלים ראש מחבלים,
 לבטא איסור ייצא חוזר: אני

 וטלוויזיה רדיו/ בכלי־התיקשורת,
 אנו כי אש״ף, המילה את ועיתונות

 לכוונתם רשמיות להם נותנים
 מהם לחלק לקרוא אפשר ולמעשיהם.

 התושבים או לשעבר, פלסטין תושבי
 אירגון לאנשי אך פלסטץ, של הערבים

 להם ולקרוא כבוד לתת אין אש״ף
טרוריסטים. אלא — משחררים

פתח־תיקווה ג׳מילי, ברוך

 אש״ף השם כן: פי על ואף •
.אירגזו של תיבות ראשי הוא

 שנים ועוד מאוד, חזק עדיין מורגשת
אותה. נחוש רבות

רמת־השרון גנדלסמן, צבי
• • •

שבשו - הים! שבנים.
 בספורט עולמיות אליפויות

 שמות למשבשי פורה כר הן
הספורטאים.

 משבש קיוויתי ניסים הספורט שדר
 הצפיה פרינציפ. מתוך כנראה שמות

 הופכת מגיש שהוא הספורט במישדרי
 משעשע: ניחוש של חברתי למישחק

 של שמם מצלצל באמת כיצד
המתחרים?

 מיזרוד בשם המדובר אם מילא
 יכול קיוויתי אז — מסובך אירופי

 השיניים. משבירת הנאה לפחותלהפיק
 — פשוט בשם נתקל כשהוא גם אבל
 באותיות לפניו כתוב שהוא גם מה

 קיוויתי, על סמוך — לאטיניות
הכר. ללא אותו לשבש דרך שיימצא

תל־אביב סדגאי, תמי
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