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 )3(היקב(ח) מן גם רב יש )1
 לא הביתה, שבו הבעלים )3

)5,4( גמורים כצדיקים
)4(בסנדלים חתול על מת )9

 זה עניינם, את וזירזו לשר פנו )10
)4( בתורכיה קרה

)3(מאושר? חוזר זהר אורי )13
)6( בחדר הפסקת־עבודה )14
 שיטת בעד המכסיקאני הגנרל )15

)4.4( הזבנג
)4(ושומרון ביהודה נכון סדר )17
)4(בעיניים רק ינשק )18
 ופה להריח אף נחושה, לא מצח )20

 טובה ברוח וסנטר, שפה גם לאכול,
 )4,4(לקנטר ובלי

)5(בפקודה בסתר, נקשיב )22
)3(תיאטרון לנהול מופת )24
)4( אורח פה דן )25
 לה שנתנו מה בחכמה לקחה )26

)4(

 לממלאי׳ מגיעות הנקודות )28
)7( המודח הנשיא של מקומו

).3(מלחין של קרבנו )29

)3(חצי חצי )2
 ובכל־ עליו, דעתם מה שמענו )4

)4( כתרים לו קשרו זאת
כך המידות, את לתקן צריך )5

)3,2,3(צו על־פי שמענו.
עצום! ברעש ואש בברן עליהום )6
)4(
)4(למדון תביא בהסכם בחישה )7
)5( לפלישתית יש מזל איזה )8
)7(בקבוץ גלגל )9

)2(הסדר על גאה )11
 השאר בין הלם, שם גרם המרד )12
)6,3(פרס לשמעון גם
את החזק טרף הספור על״פי )16

 )8(בימי־קדם כבר החלש
ורעננים צעירים משנתם קמים )19

)6(

 ברנדוט הרוזן של החתיכה )21
)5(קם) יגאל ובהשראת

)4(יסוד בלי לא קופץ, )22
)2(כלי־שיט טורף )23
 שעלה על־פי חרב, עולמו )24

)3( בגורל
).3( לריק התפלל לא )27

 לטלפון דנווו סנדלי
אין עוד
ויש יש ציטוטים

 למניעת מכשירים *
בטלפון ציתותים

 לגילוי שירות *
מושתלים מיקרופונים

מתכת מגלי *
ת מזכירות * מטיו טו או

בע״מ דוקטור רדיו
 18 עליכם שלום רחוב

286444 טל - תל־אביב

 פנים מתיחת
ניתוח ללא

 תרגילי בעזרת
 יוגה - התעמלות
 הפנים לשרירי

03־479777 - כבית טלפון

ה ל ו ש
 מלאכותיות ציפורניים השתלת
 בידיים — אמריקאית בשיטה

ריסים. השתלת וכן ברגליים וגם
 89 גזרג■ ההלך תל־אביב,

295318—284919 טל.

שראכרט למחזיקי ■

03-287651 טלפרט, חייג
 לוח,מודעות מודעות למסירת
 משפחתיות ומודעות מסגרת

17.00-8.30 בשעות

ך ת ך] או ש בו ר ו

.....— הודו! —
)7 מעמוד (המשך

למאכר־על־תנאי. המאסר
 של לרצונם נוסף חיזוק יינתן כך

 הפשע. לדרך לחזור שלא המשוחררים
 והטרוריסט השודד הגנב, יידע

 יתווסף שוב, ייתפס שאם הפוליטי
החדש. עונשו על הקודם העונש
 מאמין אני מטיבעי. אופטימי אני

 שנכנס אדם להשתנות. האדם ביכולת
 שביצע אחרי שנים, 15 לפני לכלא
 האדם אותו בהכרח אינו אכזרי, פשע
 ייצא אם בכלא. זה ברגע הנמק

 אזרח שיהיה סביר סיכוי יש לחופשי.
שומר־חוק.

 הציניקאים עם חלקי יהיה לא
 אפשרות השוללים הקשוחים,

מראש. זו
 במאמץ מלווה השיחרור יהיה אם
 בעזרת האסירים, לשיקום גדול חברתי

 ובכללם הציבור, מוסדות וכל מתנדבים
ייטב. צה״ל,

ת ח של הגדולות המעלות ^
טי לגבי לרעתי, היא, ההצעה

בתי־הסוהר. מערכת של בה
 כנציב חדש אדם התמנה עתה זה

 רעיונות בעל שהוא ונדמה בתי־הסוהר,
 ירש הוא אך הומאנית. וגישה חרשים
 חרפה שהם בתי־הסוהר, של מערכת
 הקיימים בתי־הסוהר נאורה. למדינה

 ההומאניסטית היומרה את מפריכים
 השתנו לא הם הישראלית. החברה של

 אי־אפשר התורכים. מימי בהרבה
מאוכלסים. כשהם לתקנם
 כמעט או — יתרוקנו אם

 לשנותם יהיה ניתן — יתרוקנו
 הסנולוגיה לצורכי ולהתאימם
וההומאניכטית. המודרנית

למגורי להתקינם יהיה אפשר
לכלאם נאלצה שהחברה אזרחים,

 מתכוונת אינה שהחברה אך לזמן־מה,
 כל מהם למנוע חיות, לדרגת להורידם

 כסרדינים, לצופפם אנושי, כבוד
 חיי״מין של אפשרות כל מהם לשלול

תקינים.
 לנקום בתי־הכלא נועדו לא להלכה

 על שעובר במי החברה ניקמת את
 לבודד היא המוצהרת מטרתם כלליה.
 סכנה עת באותה המהווים אנשים

כך כדי תוך ולהכשירם לציבור,
המתוקנת. לחברה לשיבתם
 אלא זו יומרה אין כיום
 הם בתי־הכוהר עגומה. בדיחה

 שנכנס ומי לפשע, בתי־אולפנה
יוצא מיקרי כעבריין אליהם
 קשוח מועד, כפושע משם

ומדופלם.
 נציב יש אם זאת. לשנות אפשר

 יש מתקדמים, רעיונות בעל חדש,
 את לשנות ההזדמנות את לו לתת

 זה כלכלית מבחינה מיסודו. המצב
 ההוצאה מאשר זול יותר בוודאי יהיה

 במילחמה־בפשע הכרוכה הכבירה
המונים. ובכליאת

 עתיק, יהודי ערך היא חנינה ^
יוו ערך היא ש״אמנסטי" כשם 1 1
אי־זיכרון.) (א״מנסטוס, קדום ני

 אומר ונותן,״ חונן ..צדיק
 וכן (ל״ז), התהילים משורר

 ציון, תרחם תקום ,,אתה (ק״ב):
מועד.״ בא כי לחננה, עת כי

 יפה לרעיון ביטוי ניתן במקורות
 היפים הסיפורים אחד פעמים. כמה זה

 שטעם שאול, בן ליונתן נוגע ביותר
 היה ודינו צום, בשעת מיערת־הדבש

 למען להורג, להוציאו רצה אביו מוות.
 בחנינתו. רצה כולו העם אך העיקרון,

 ה׳ חי חלילה, ...שאול: אל העם ״ויאמר
 ויפדו ארצה... משערת־ראשו יפול אם

מת.״ ולא יונתן, את העם

 יפה רעיון נבצע האם אמרו: ^
 פיש־ בגלל עתה, דווקא ומתקדם

היהודי? הטרור אנשי של עיהם
הטרו של ממעשיהם אם

 (והערביים) היהודיים ריסטים
 שהיתה זאת, תועלת תצמח
 על לומר ניתן מדעתם, רחוקה

מתוק. יצא מעז כך:
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