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 )5 עתידות; מנחש )1 מאוזן:
 ידית: )10 נחשוני; עברי כתביעת

 אציל )14 אביון; )13 נאה; שיש )11
 שכבש הערים מן )15 מזרחי;
 )20 שליח; )18 חבט; )16 יהושע;

 קוצני צמח )21 בתוכנו; נכרי
 )24 דל; )22 ל״א); ל׳ כ״ד (משלי

 )25 כ״ד); י״ג הפחיד(איוב השחית,
 נגד; מול, )26 מטושטשת; דמות

 )31 ציפה; קווה, )30 המסים; מן )28־
 כלשהיא; בפעולה המהירות שיעור

 )34 למעלה; הנמצא עליון, )32
 )38 לרווחה; פתיחה )35 מהלומה;

 משותפת בפעולה אנשים קבוצת
 )41 בריטניה; מאיי אחד )39 (כ״ח);
 רצון )45 די; )43 קצה; )42 שופט;

 )50 שממה; מדבר )48 זזז. )47 עז;
 שרידי )52 טרף; עוף )51 חרסה;

 )57 גוי; צמחי סוג )54 חרבות;
 מדף; )61 המרחץ; בבית המשמש

 בית )64 צאצא; )63 קוץ: )62
 והשטוח הרחב החלק )65 העופות;

 )68 עמוק; גברי קול )66 בעלה;
 עקר )70 עיקם; סרס, )69 שביב;
 הרווח להגדיל מיותרים נבטים

 )74 עצר; בלם, )72 ביניהם;
 בכורו )77 גיס; )75 אהדה; ידידות,

 עכורים; מים מקוה )78 יצחק; של
 טרי )83 דמות; נתן עיצב, )81

 ערך )86 זירוז; מילת )85 ורענן;
 תפוח־ )89 מגובשת; בצורה דברים
 )93 לדלת; מנעול )91 אדמה;

 )96 מטה; כלפי גלש )95 קריאה;
 למה — נזיקין במסכת — כינוי

 ברמינן; )98 בפיה; הבהמה שגורמת
 המטבע היה זה )102 צעיר; )100

 )104 בן־אדם; )103 (ר״ת); שהיה
 מראשי אחד ע׳׳ש בשרון שכונה

 שעות 24 כעבור )105 הציונות;
).3,3(בדיוק

 )3 אמונה; )2 כבוד; )1 מאונך:
 )7 עבר; )6 מאור; כלי )4 אכזב; נחל

 )9 תורה: מורה )8 עקר; שבר,
 שלאחר התבואה )12 פרימטר;
 ממשם׳ חרק )15 המלקוש;
 גבוה; קיר )17 מעגן; )16 הצרצרים;

 )20 הדבורניים; ממשפ׳ חרק )19
)23 לצערנו; — הפחתות )21 דר;

 ארץ חבל )26 נצח; )24 נח; בן
 שעור, )29 אות; סימן; )27 בדרום;
 קודם; בגלגול הבנקאי )30 למוד;

 מבאר )34 ישראלי; סרט )33
 )37 לבשול; כלי סיר, )36 קושיות;

 )44 תבלול; )41 למר; בן )40 צלחת;
 שם )47 אחוריים; )46 לי; בקשה
 הבשמים; יוצרות לאבקות כולל

 בעלי בגוף שומן )50 קיטור: )49
 הישובים משטרת שומר )53 החיים;

 מספוא סיבי, צמח )54 העבריים;
 )56 תנועה; איבר )55 לבהמות;

 ארצות חוקר )59 אמצע; )58 תור;
נפח מידת )60 (ש״מ); נורווגי

 )66 גנוסיה; )63 מרחם; )62 עתיקה;
 )68 );3,3( כנות בחוסר במרמה,

 השומר — היוונית במיתולוגיה
 כשפים; מעשי )71 השאול; פתח

בבית: מחממת פינה )76 אודם; )73
העץ; את המכסים העלים כלל )78
 אריג )82 לבן; נקי, )80 רכוש; )79
 מכשיר )85 מצרה; הציל )84 גס;

 )92 בלבל; )90 טנא; )87 אריגה;
 של מגרעינים המופק סמיר נוזל

 )96 אורד: מידת )94 שונים; צמחים
 אות )99 טיפ; )97 אושיה; בסיס,
 פעור; פה )102 מפני; )101 בא״ב;

מעבודה. פנוי )103

דיאנה׳

 דספרות הישראלי המכון
ר1ופדילו קוסמטיקה נשי□

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

. . . יופי ומכון סלון ★
 טיפול פסים, צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסחקות,

ובשעוה לצמיתות(אפילציה) שיער הוצאת איפור, פנים,
כלות הכנת ★
מעולה שרות * עממיים מחיתם *

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

60

הרב, אחרי
שרברב צריכים

 לליל־ טרי זוג התארח תל־אביב ^
ת  ממנו יצא במלון־פאר, ^הכלולו

 כריות, סדינים, כשבמיזוודותיו למחרת
 מגבות מאפרות, ציפות, שמיכות,

 כאשר המלון. רכוש הכל ונייר־טואלט,
 לא אר ניסה. שאומנם הודה נעצר

 הברזים ראשי את גם להסיר הצליח,
מכיורי־הרחצה.
★ ★ ★

מהנר □31 מלמד, ם3
שבעל ,17 בן נער הובא חיפה ף•

 שופט־נוער לפני ,15 בת #■קטינה
 הנער, את הרשיע שלא מלמד, בשם

 שטרם הצעת־חוק על בהסתמכו
 בעתיד יורשעו לא לפיה חוקקה,

 בין הגילים הבדל אם בועלי־קטינות,
 השופט משנתיים. קטן בני־הזוג
 לפני העומד הנער, של בחיובו הסתפק

 שקל 2,500 בתשלום לצה״ל, גיוסו
 אשר ישראל), לביטחון ללב׳׳י(הקרן

צה״ל. חיילי לחינוד קודש כספיה
★ ★ ★

והסיבות:
אל־חלדו מפירדת

 לתזונה המועצה פנתה ירושלים ^
 לקופות־ בריא ולאורח־חיים ^

בקו חבר לכל לאפשר ביקשה החולים,
 לרפואה רגילה רפואה בין לבחור פה

 אקופונק־ או הומיאופאתיה חלופית,
 רפלכסו־ או נאטורופאתיה או טורה
 לפי שהמרפאים ובלבד — לוגיה

 רישמי תואר בעלי יהיו אלה שיטות
במיקצועם.

★ ★ ★

מחבאי־האש
 התייצבו לבנון, אל־אנצאר, ף

ת רו ש  וקשישים גימלאים לע
 העוסקת גלילית, מתנדבים מחבורת

 לשירות צבאי ציוד בהחזרת שנים מזה
 זוגות אלפים 10 וקיפלו כיבסו מיבצעי,

 שמיכות, אלף 20ו־ ביגדי־עבודה
מאחו השאירו אל־אנצאר שעצורי

 כמה הערימות מן לשלוף הקפידו ריהם,
 כתובות נשאו אשר שמיכות עשרות

באש. אותן והעלו אנטי־ישראליות
★ ★ ★

עמדתו דחסו
 הסרט מפיקי אישרו יריחו ^

 עוזר־הבימאי, הבימאי, כי *■השגריר
 חמשת עוזרי־הצלם, שלושת הצלם,
 90 הפעלולנים, חמשת הקולנוע, כוכבי
 צורכים הניצבים 180ו־ הצוות אנשי

 כריכים אלף יום, מדי באתר־הצילומים,
קפה. כוסות ואלפיים

★ ★ ★

האורר את הוציאו
 כי העירייה הודיעה ירושלים ^

 ברישיון הצורר את לבטל ^החליטה
 הראשון, טעמים: משני וזה לאופניים

 לא דמי־הרשיון השקלים ששלושים
 של השכר עלויות את מעולם כיסו

 רוב כי והשני, רישוי־האופניים פקידי
 מעולם בעלי־האופניים ציבור של רובו
 לקבל על־מנת לעירייה פנה לא

רישיון.
★ ★ ★

רב־דאנסי ארז
ה ל ו ט מ  הקרן יערני גילו • ל
ת מ י קי ה  את להגדיל יצליחו לא כי ^

 בגליל הארזים אלפים 10 של מיספרם
 מאחר מלבנון, שתילים הבאת על־ידי

 ולשימור־הקרקע לייעור שהמחלקה
 ראשית מאז פועלת אינה בלבנון

 נאלצו ,1975ב־ מלחמת־האזרחים
 שתילי מלאי מצוי שבה לצרפת, לפנות
 הביאו שאותם השתילים ארזים,

 עד שהיתה מלבנון, בזמנו, הצרפתים,
בחסותם. מנדט 1941 שנת

 איזו הוכנסה בבוקר 4 שעה ^
 והאור חושר היה לחדרי. דמות

 כדי הספיק לא בפרוזדור שדלק
 התרגלו כשעיניי בבירור. לראותה
 לבושה מלאה, אשה ראיתי לחושך,
 עוד ועליו לבן סוודר כפרית, בצורה

 ושיער משובצת חצאית סוודרים, שני
 אחר שאמרה, הראשונות המילים אסוף.

 הפנויות, המיטות אחת על שהתיישבה
 העולם בלי כאן להיות אוכל ״איך היו:
חנוך?״ שלום את לשמוע ובלי הזה

 היא ולמה קרה מה אותה שאלתי
 ״סיוע יד, כלאחר אמרה, היא כאן.

ונרדמה. לרצח,״ לנסיון
 שאלה בבוקר, התעוררה כאשר

 מהנהלת לבקש אפשרות אין אם אותי
 השירים אחד את להשמיע בית־המעצר

 מן שאי־אפשר. אמרתי חנוך. שלום של
 ״רחל*!״ קריאה נשמעה הסמוך החדר
 לסורגים סמור עמדה ניגשה, והיא

 איך ״לאה, וממלמלת: בוכה והחלה
עכשיו?״ לנו יקרה מה לכאן? הגענו
 שהגיעו עד לשוחח, המשיכו הן

 לארוחת־ אותנו והורידו הסוהרות
 לארוחת־ הורדה לאה גם הבוקר.
 נמצאות אינן הן למה לשאלתי הבוקר.
 לאה כי הסוהרת לי ענתה חדר, באותו

 נמצאות וקטינות וחצי, 16 בת קטינה,
נפרד. בתא

 ביקורים ^
בימי־גשם ^

 - לבית־ לאה את ולקח שוטר גיע ך*
 בחדר. איתי נשארה רחל המישפט. 1 ו

 השאירה היא מאוד. מודאגת היתה היא
 ,12 בנות תאומות בנותיה, שתי את

 כי לעצמה תיארה לא היא לבדן. בבית,
תיעצר.

 בדיוק אותה מאשימים במה שאלתי
 המישטרה כי אמרה היא קרה. ומה

 אחרי לרצח, בניסיון לאה את האשימה
 רחל, של לשעבר בעלה את שדקרה

 בגב דקירות שלוש לבקרה, שבא
 בסיוע הואשמה רחל ביד. אחת ודקירה
לרצח. לניסיון
 מהעובדה מודאגת מאוד היתה היא
 מאור היא כי לחקירה, לאה את שלקחו
יחד. חיות והן אותה אוהבת

 סיפרה הכלבה,״ בגלל התחיל ״הכל
 הגיע 6ל״ 5 בין הקודם ביום רחל. לי

 הביא הוא צבי. לשעבר, בעלה לביתה
התאומות. הבנות לשתי מיצרכי־מזון
 כדי לבית מגיע הוא לפעמים

 ההסכם למרות הילדות, את לראות
 עליו האוסר הרבנות, מטעם ביניהם

 ► את לראות שעליו והקובע לרחל לבוא
 ׳׳ או גשם בימי אך לבית. מחוץ התאומות

 לו מרשה חולות שהתאומות בימים
הביתה. להיכנס רחל

 קטנה כלבה יש התאומות לאחת
 גורה, עדייו הכלבה דיאנה. בשם

 ישב צבי אליה. קשורות מאוד והבנות
 המחק עם שיחקה והכלבה הבנות עם
 התרגזה, הילדות אחת הבנות. של

 קלה מכה לה ונתנה הכלבה את דחפה
 תעז שלא עליה צעקה רחל בראש.
 התפרץ צבי הכלבה. על יד להרים
 ולליכלוך לנזק גורמת הכלבה כי וצעק
 ־ הכלבה את להעיף שצריך ואמר בבית

מהבית.
 מהתנועה רחל של ידידה ריבקה,

 אמרה רחל, אצל שישבה •הפמיניסטית,
 מפני להתערב זכות לו אין כי *לצבי

הרים התרגז, הוא שם. גר לא שהוא ,


