
ץ ב ש ת
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מסו סחורות משלוח איסור )1
בשפ ישוב )5 חוץ; לארצות ימות
 )10 יבנה; ישיבת ראש ע״ש לה,
 בושם; )11 אדם; של השלישי בנו
 )15 צבור; שליח )14 תרופה; )13

 התוים; בסולם )18 מין; )16 כך;
 יהודה, מלכת )21 מפשע; נקי )20

 שומן )22 ואיזבל; אחאב של בתם
 )25 ליען; הדומה עוף )24 העצם;
 שני; טבע כמו כמעט )26 נישא:

במצ לוכסור של הקודם שמה )28
 )31 קדומה; אורך מידת )30 רים;

 מתפתחים שממנו בצמח, הכפתור
לכתי שחור נוזל )32 והפרי; הפרח

הכס הים לחופי נפט עיר )34 בה;
 היבש מידת )38 לא; עוד )35 פי;

 אל )41 נחלש; )39 ב׳); ג׳ (הושע,
ה מן היוצא רך ענף )42 היערות;

 טיבטית; משאות בהמת )43 שרש;
מער )48 טהור; נקי, )47 סבה; )45
עתי שפה )51 מגן; )50 רגול; כת
 )54 טובה; אבן )52 באתיופיה; קה
 כ׳׳ז); ה׳ ב׳ במקרא(שמואל עץ שם
 קת; )61 זבל; לגריפת מכשיר )57
 )64 באופנים; גליל או ציר, )62

 גמל )66 בשל; אינו )65 אקרן;
 שיח )70 כפתר; )69 גם; )67 צעיר:

 רחב אגם )72 המינים: מארבעת נוי
 ממולא שק )75 קוץ; )74 ידים;

 קלים; בצעדים הליכה )77 נוצות;
ה בקצות הנמתח עבה חוט )78

 נימוק; )81 חיצים; ליריית קשת
 )86 אבלים; לבוש )85 קיים; )83

 השדרה; בחוט התחתונה החוליה
 זמר כלי )89 העולם; רכון שם )88

 מכללה )91 המקדש; בבית עתיק
 המציא )95 אביון; )93 אמריקנית;

 )100 דגל; )98 נח; בכור )96 מלבו;
 )103 צה״לי; תפקיד )102 מדף;

אמרי דרום מקצב )104 מטייל;
לסונטה. כנוי )105 קני;

★ ★ ★

מאונך:
 עלים בעל עץ או שיח )1

 זרק, )3 חיים; שבק )2 דקים;
 )6 נכריה; בארץ תושב )4 הטיל;
 סופר )8 ענפים; קצץ )7 נמלט;
 מלך זה בשם )12 ברא; )9 יהודי;
 קשור; )15 בבל; על פלאסר תגלת

 )17 ומזוזות; תפילין ספרי )16
למלא התנגד )19 שרירי; מיתר

 )21 הבעל; אבי )20 המצווה; רצון
 מלת )24 טוב; יום )23 אכזריות;

 מדת )27 ניחוש; )26 תנאי;
 צמח )30 פיננסי; מוסד )29 נוזלים;

 גדול קשיש, )34 זרימה; )33 בר;
 )37 מתנה; )36 בתפקיד; או בגיל
 )40 העליון; בגליל עברי ישוב

 )46 גבבא; )44 כאן; )41 אציל(ח);
 שחקנים מורה של הפרטי שמו

 )49 דוקרני; צמח )47 אמריקני;
 דין )53 מרפא; )50 עטרה; כתר,'

 ביחידה האנשים מספר על וחשבון
 שעורים משקה )54 מסוימת;

תיק נושא )56 לגין; )55 משכר;
יציאתו )59 אילן; )58 ממשלתי;

 — למדינה ממכה מוחמר של
 )60 המוסלמי; השנים מנין לפיה

 כועס, )62 מוגלה; מלאה חבורה
 )66 בחלקו; מבושל )63 זועף:
 מדע )68 השתוקקות; .ערגה,

 התנועה בצורות במצבים, העוסק
 האנרגיה ובגלגולי החומר, של

 תשורה; )73 אימפולס; )71 בטבע;
 ידידים; )79 נעלם; )77 שן; )76
 חרבות; תל )82 לאלוהים; כנוי )80
 משל, )90 הסתגף; )87 לשון; )85

 נחש )94 הסתער; קפץ, )92 שלט;
 )99 יבש; )97 שלח; )96 ארסי;
 דורון; )102 צרה; קורה )101 טנא;
עלים. משקה )103

 ̂ לספרות הישראלי המפון
ופדיק!ר קוסמטיקה נשיס
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באירופה השתלמויות

 פסים, צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסרוקות,
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לבחינות והבנה למסיימים תעודות
........תעבורה ממשרד הסמכה
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במדינה
עדות

במי? פגע מי
דת

שי ביום מלכודת השי
 מצות רוטל

1יר!60מ לא זה
 יהודי שאיננו שמי לחשוב מקובל

המצי אבל ספרדי, יהודי הוא אשכנזי
 אינם אשכנזים הלא־ אחרת. היא אות
 מאז התחלקו, והם הומוגנית, עדה

 קבוצות לארבע בארץ, לפחות ומתמיד,
הטהו (הספרדים הס״טים עיקריות:

 ופורטוגל ספרר מגולי שמוצאם רים),
ה הוא שלהם המיוחד ושסימן־ההיכר

 הספרדית־ הלאדינו בשפת שימוש
 יוצ־ ,המסתגרבים(המערביים) יהודית;

 איראן (עיראק, האיסלאם ארצות אי
מזר מחוזות ויוצאי היום) של ותימן
 הקוו־ ,ההרריים כיהודים נידחים חיים

 של מסויימיס דרומיים ממחוזות קזיים,
היום. של ברית־המועצות

 עוד והאשכגזים. הקונסולים
 השילטונות כאשר שנה, 150 לפני

 לעדה בכורה מעמד העניקו התורכיים
 המזרחיות העדות ניסו הספרדית,

 של מהאפוטרופסות להתנתק האחרות
 ביקשו למשל, המערביים, הס״טים.

הספ בחו״ל. משלהם מגביות לקיים
 מידיהם להשמיט רצו לא כמובן, רדים,

 העיקרי וההכנסות הכוח מקור את
מר. מאבק והחל שלהם

 מארוקו, יוצאי התעקשו כאשר
המער עדת ועד את להקים ,1844ב־

שה־ כך כדי עד הדברים הגיעו ביים,

 תתמתח בעתיד
 הכדורגל על מילחמת־דת

 נוצר עכשיו כי — בשבת
חדש״ קוו ״סטאטוס בשקט

הל הליגה מישחקי של הנסיון
שי בימי אומית  למהלר השבוע נכנס שי

 הצליח. הוא כספית מבחינה השלישי.
 גרול בקהל זכתה למשל, מכבי־נתניה,

 אפורות קבוצות כשאירחה גם מאוד,
וא הפועל־חיפה מכבי־יפו, גם למדי.
הצלחה. נחלו הפועל־לוד פילו

לאוז אפילו לא־רע, נשמע הסיפור
 דתית. בכפיה הבוחלות ליברליות, ניים

 לדתיים, לאפשר שלא מדוע הכל, אחרי
 מ־ לסבול) (או ליהנות בכך, הרוצים

 הקבוצות נהנים, הם כדורגל? מישחקי
חסרות. אינן

בכדו וראו לכת, שהרחיקו אף היו
שי יום של רגל קלא הפעלה משום שי
 אנ־ לכפיה ההתנגדות עיקרון של סית

טי־דתית.
 לעיתים המבועתת עיר בירושלים,

 אלימות, מילחמות־דת על־ידי קרובות
 בעיר, הבכירות הקבוצות שתי מנהלות

 החוגים עם משא־ומתן והפועל, ביתר
 פורסם אף השבוע בתחילת הדתיים.
 אפרת, חגי הפועל־ירושלים, שמנהל

 כרטיסים, 1000 לקנות לחרדים הציע
מיש־ את הקבוצה תעביר ובתמורה

עיר־הנצח מושג את מבין הבן
 בני־ היו (שהספרדים האנגלי קונסול
 בירושלים הצרפתי והקונסול חסותו)

 נאלצו בני־חסותו) היו (שהמארוקאים
 ובמיוחד הרבה עזר שזה לא להתערב.

 נכבדה, אשכנזית נציגות כאשר לא
הת ודויטשלאנד) (הולנד הו״ד כולל
 במארוקאים, ותמכה במחלוקת ערבה
 של במעמדם לפגוע ברורה כוונה מתוך

 בעיניהם שהיו הוותיקים, הספרדים
מתנשאים.

הס מחסות המערביים התנתקות
 השנים שמשך כך לידי הביאה פרדים
 מתחת לצאת עדות ויותר יותר החלו

והבוכ האפגנים הספרדית: למטרייה
 המשהדים והכורדים; האורפלים רים;

 לא שהספרדים עוד ומה והג׳ורג־ים,
 למשל, הסתפקו. בהם, לזלזל הפסיקו
 היו שלא לנזקקים התמיכה, בשטח

 של חד־פעמי במענק טהורים, ספרדים
 לנפש, מצות וחצי) קילו (כשני רוטל
לחג־הפסח. בשנה, פעם

 הזאת שההתפלגות מאוד וייתכן
ה השילטון בסוף תת־עדות לאינסוף

 היא הבריטי המנדט ימי ומשך תורכי
 עם המיזרח יהודי של הגמוניה שמנעה
 רומז רונן שמתי כפי המדינה, הקמת

 בגליונו אלה עובדות המביאה בכתבה
 הירושלמי הספרדים ירחון של האחרון

 בצער, זאת שתאר כפי או, במערכה.
 המנוח, אלישר אליהו מעשה, לאחר
 גם שהיה ומי דגול, ספרדי עסקן

 הספרדית הרשימה מטעם חבר־כנסת
 זאת תאר המדינה. בראשית הקקיונית,

 מנת ״על ספרדי: פתגם בצטטו אלישר,
בעצמי!" כפליים אפגע בחבריי, לפגוע

 ביתך־חיפה, נגד שלה, הקרוב חק־הבית
שישי. ליום

 וברורה חלקה פחות שהתמונה אלא
בתחילה. לעין שנראה מכפי

 שבנו דיווחו בירושלים דבר יודעי
 פרוש, מאיר הרב פרוש, מנחם ח״כ של

 עיריית־ירו־ מועצת חבר גם שהוא
קבו של כזאת שהחלטה אמר שלים,

 חדש, סטטום־קוו ״תיצור הכדורגל צות
בלתי־חוזרת." ותהיה

 זקוקים אינם ותיקים ירושלמים
 יש כזאת להתבטאות לספר־פירושים.

 הירושלמים, הדתיים בלבד: אחד מובן
ש המהווים  לא מתושבי־העיר. שלי
לח ירושלים ולהפועל לביתר יאפשרו

 עילה בכך יראו הם בשבת. ולשחק זור
למילחמה. חדשה

 ידעה כבר הבירה של ההיסטוריה
 מיגרשה על ויתרה הפועל כזה. סיפור

 ייבנה שבשכונת־קטמון כדי בירושלים
 היטב ניצלו הדתיים עירוני. איצטדיון

 בקטמון, שיחקו לא שבה ההפוגה, את
 כל אין ועתה בהמוניהם, לשכונה חדרו

 ללא איצטדיון שם לבנות אפשרות
שפיכות־דמים.

 במידה נכון הלקח אם לדעת קשה
 הדתיים אבל הארץ, חלקי לכל שווה

 ועיקר. כלל תמימים אינם בירושלים
 עלול בשבת משחקים על זמני ויתור
ניצחי. להיות

 בצפון־ירושלים מבינים שכך יתכן
עיר־הנצח. המושג את החרדית

2474 הזה העולם


