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כלי־הקשה; )5 גנוסיות; )1
 )13 מפרנס; )11 בכור־נח; )10

בדו תמים צדיק )14 מרגיש;
 חור; )16 (ח); בושם )15 רותיו;

 )21 לשמן; כלי )20 דל; )18
 מילת־ )22 גולה — בהשאלה
 )25 ולמדו; חזרו )24 שלילה;

 שאף )28 נוטר; )26 בשמן; מרח
 )31 במקרא; שנזכר עץ )30 אויר;
 מקור )34 ודאי; ברור, )32 גורל;

 )38 מוסר־כליות; )53 חיים; מים
 )39 בבשר־החזיר; השמן החלק

 למרות; )42 אביון; )41 מחפש;
 בסיס; )47 דופן; )45 מרחף: )43
 צליל )51 חפר; )50 קטל; )48

 )57 חמסן; )54 בן; )52 מוסיקלי;
 זהב; )61 קליעה; מעשה־רשת,

 )65 דפנה; )64 גבב; ערם, )62
 בחלום בוטום של העברי שמו
 )67 תשלום־חובה; )66 קיץ; ליל
 אל- כימי יסוד )69 הצאן; מן

 דק, ענף )72 כחל; )70 מתכתי;
 האסור בעל־החיים )74 נצר;

 אלוה שם )75 התורה; מן באכילה
 (לטינית); לאן? )77 הכל״יכול;

ער זאב נעל גרמני, סופר )78
 מימי; ספורט )81 (ש״מ); בות

 מחבר )85 מילת־המעטה; )83
 גמל )86 יש״מ); אירי ומחזאי
 יסוד; )89 טובה; אבן )88 צעיר;

 מארבעה אחד )93 מדף; )91
 מגיע שהכדור המרחק )95 בנים;
 )98 משקה; )96 היריה; בכה אליו
 )102 שובב;׳ )100 רבים; מים

 )103 ההשתתפות; שיעור חלק,
 דר )104 בדרוס״אפריקה; נהר

הרא הרומי התרגום )105 שיח;
מעברית. כתבי״הקודש של שון

 )2 לאור; הוציא גילה, )1
 מימי בכנען עיר )3 מילת־רבוי;

 ארץ־הש־ איש )4 יהושע; כבוש
 מן אבן )7 נקי; לבן, )6 פלה;

 המזרח מן מטבע )8 החושן;
 )15 הבר; עז )12 סלח; )9 הרחוק;

 )17 הטורקיז; אבן )16 רגולטור;
 )19 כ׳ב); (איוב מתכת עפרת
סינ )21 היערות; אל )20 אסור;
)24 מילת־תנאי: )23 דרום;

 )27 רגיל; מצוי, )26 תשורה;
 )30 חשופה; גבעה )29 מספיק;
 )34 ריק; חלל )33 בן־אדם;
 תיש )37 ארעי; ישוב )36 חשכה;
מצ אל )41 שליח; )40 צעיר;

 )47 משאלה; )46 כועס; )44 רי;
 המה־ של יציר־כפיו )49 שדה;
 )54 שותק; )53 הכרח; )50 ר״ל;

 משלמת בלתי בצורה נעשה
 שאינו זר, )56 סוד; )55 (עגה);
 גדול; שוק )59 ידיד; )58 תושב;

 ים־המלח; חוף על מצודה )60
)66 זז; )63 כבור; של כסא )62

 (מ); חוף־הים על בשרון, ישוב
 כח־ )71 גמורה; הידמות )68

 קני )76 רעל; ארס, )73 ההפרה;
 מיני )77 בדגנים; השבלים
 )80 המון; קול שאון, >79 בשמים;

 יושר, )84 עמוד־זכרון; )82 אויב;
 כלי )87 חלופי״דברים; )85 אמת;

 קבוע; זמן עידן, )90 לאכילה;
 חוט )96 דיבורים; )94 אסון; )92

 מילת־ )99 סיים; )97 דוקרני;
 נהר )102 פקודה; )101 שאלה;

 של יחידת־המידה )103 איטלקי;
החשמלי. ההספק
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חמחרים
בן־גוריח קולטי

 ,63 בגיל בשדה־בוקר, ♦ נפטרה
 חבר־המשק של אשתו כהן, נחמה
 מדינה בטרם לח״י איש כהן, יהושע
 ואשתו, בן־גוריון דויד של וקולטו

 ואילך. 1955מ־ בשדה־בוקר, פולה,
 שבמים־ אצ״ל, איש 14 בגיל היה כהן

 לטובת בנקים בשוד חלק נטל גרתו
 ללח״י, עבר וכאשר המחתרת, קופת
כא נחמה. לעתיד, אשתו את שם פגש
 (והתקיים בפרדסים הסתתר הוא שר
 על משהוכרז ולחם), אשכוליות על

 ארץ־ לירות אלף של פרס ראשו
 אותם של דולר 5,000( ישראליות

 בינו איש־הקשר נחמה היתה ימים),
 דבר של בסופו החיצון. העולם לבין

 לארבע נדונה היא שניהם, נתפסו
 בבית״לחם הנשים בכלא שנות־מאסר

המ קום אחרי לאפריקה. הוגלה והוא
 קצרה, תקופה במשך כהן, ניסה דינה

 רסקו, חברת״הבניה כפקיד מזלו את
 שדה־ לקיבוץ מהרה עד הצטרף אך

 לאיש־ביטחון היה שבו שבנגב, בוקר
 כאשר בבן־גוריון הטיפול על ולאחראי

 מטפלת אשתו, כשנחמה, לשם, פרש זה
בפולה.

המתון הכוכב
ר ט פ  מי כסה, יונה ,80 בגיל ♦ נ

 מכוכביה המדינה בראשית שהיה
 את שהחל כסה, מפא״י. של העולים

 עלה רחובות, בפרדסי כפועל דרכו
לזה מועצת־הפועלים מזכיר מתפקיד

כסה עסקן
לכנסת הפרדס מן

 בחמש גם ייצג אותה מפא״י, מזכיר של
 מתון איש כסה, הראשונות. הכנסות
 ארלו־ חיים של מקורבם היה מעודו,

 שנולדה לבתו, קרא שמו (ועל זורוב
 ופינחס ארלוזורה) הרצח, אחר שבוע
שני ציד־המכשפות שבעיקבות לבון,

 כסה פרש אף בן־גוריון דויד נגדו הל
 בחייו סיעת־יחיד. בה והקים ממפא״י

 הוריו רב: צער כסה ידע גם האישיים
הג הרעב בעיקבות נער, בעודו נפטרו

הול חבל אוקראינה, את שפקד דול
 הראשונה מילחמת־העולם אחר דתו,

 עת ,1955ב־ נהרגה, הראשונה ואשתו
 להטיל אמור שהיה מטוס, התרסק

 במעגן־ בכינוס־המונים חגיגית, כרזה
מיכאל.

העגונות מתיר
ר ט פ  שבועיים בפתח־תיקווה, ♦ נ

 שמעון הרב ,81ה־ יום־הולדתו לפגי
 קשים במיקרים בטיפול שהתמחה כץ,

שבע עגונות(נשים התרת של במיוחד
 להם), ונעלמו בגפן אותן הותירו ליהן

בקש וגם באינטרפול גם נעזר למענם
 מברית־המוע־ ,הנרחבים האישיים ריו

 שהיה מי של בנו כץ, תימן. עד צות
 ובעצמו פתח־תיקווה של הראשי הרב

 כס־הרבנות, על במישפחה 27ה־ הדור
המפ היה שנה 50 לפני כי בכך התגאה

 של הדתית הפלוגה של הראשון קד
 ששרת מעולה, צלף ההגנה, 'אירגון
 של הדתי(קודמו השרות כראש בצה״ל

הצבאית). הרבנות

ייאמן לא —
 )23 מעמוד (המשך

 בית־ מקום צויין לא שבה מתאימה,
כמובן... הספר,
 הקורס את שסיימו התלמידות בין
 נשפטה אורית ארביב. אורית היתה

 בהשתתפות חלקה על שנים לשמונה
 ב- אור קרן בחנות״התכשיטים בשוד

 חברה על־ידי השומר נרצח בו רמת־גן,
 גם הואשם זה אביטן. הרצל אורית, של

 של בית־המעצר מפקד ניצן, רוני ברצח
 השבוע למאסר־עולם. ונדון רמלה,
 להינשא רשות והרצל אורית קיבלו

 ייערכו הנישואין אזרחיים. בנישואין
 שלוש, בן ילד לזוג שבועיים. בעוד

 עד שם וגדל כותלי-הכלא, בין שנולד
שנתיים. לו שמלאו

 כבר יושבת ״אני אורית: סיפרה
 עוד לי ונותרו בכלא, שנים וחצי שלוש

 השליש. את לי שיפחיתו אחרי שנתיים,
 ועברתי בכלא למדתי שנתיים במשך
 הגבוה הציון עם סיימתי לספרות. קורס

ה בחינות״בגרות, שתי עברתי ביותר.
 בכל בחיבור. והשניה באזרחות אחת
 אני ביולי .8 של ציון קיבלתי פעם

 בסיפ־ נוספת לבחינת־בגרות ניגשת
והיסטוריה. תנ״ך רות,

 בעיתונים? זה על כותבים לא ״למה
וסנסציות! שטויות על רק כותבים
 בשבוע, פעם הילד את רואה ״אני
 הם לכלא. הוריי על־ידי מובא כשהויא

 כשאני הלב לי נקרע אותו. מגדלים
 ״אמא! צורח והוא ממנו, להיפרד צריכה
אותי.״ מעניין לא אחר דבר שום אמא!״

 עליזה ישבה אורית שליד בכיסא
 בעלת יפה, שחרחורת, צעירה ביטון,

 לפני רק נשפטה עליזה משגע. גוף
ב חלקה על מאסר, לשנתיים שבוע
ברא שנתפסה הירואין, למכירת רשת

אנג׳ל. שרה היא שמוליק, של שותה
 קטן בורג רק ״אני עליזה: סיפרה

 אף מאשימה לא אני הזאת. בקבוצה
 שקרה מה ובגלל לי. שקרה במה אחד
 שמוליק. את לאהוב מפסיקה לא אני

 אבל לכאן, לבוא אותה לשכנע ניסיתי
 מתאים במצב־רוח לא היא אלה בימים
 מחכה היא העיתונאים. את לפגוש

לפסק-הדין.
 את לבקר יוצאת אני בשבוע ״פעם

 רמלה. בכלא היושב ביטון, אהרון אחי,
 התחלתי נוראים. לי נראים לא החיים
 אחד בתא יושבת אני לספרות. בקורס

 רק לי נשארו ויהודיה. ערביות שתי עם
לשבת.״ חודשים עשרה עוד

 היא החדש בקורס אחרת תלמידה
 שער בעלת יפהפיה ארכיב. תיקווה

 בלונד. של פסים נצבעו שבו ארוך,
 גזר־ למתן אלה בימים מחכה תיקווה

 מוכרי־הסמים בכנופיית חלקה על דינה
שמוליק. של

 לי אין ״למעשה, תיקווה: מספרת
ולהת להסתפר מי ובשביל מה בשביל

 לי אין הלב. את לי ישבור רק זה אפר.
היחי האנשים בחוץ. לי שמחכה חבר
 ההורים.״ הם אותי לבקר שבאים דים

 התיס־ של התוצאות את שראתה אחרי
 לא ״אני הודיע: היא והאיפור, רוקת

ה את מורידה ולא הראש את חופפת
יופי!״ איזה חודש. במשך תסרוקת

ן!1 והלוואי
יהודיה! הלוואי ^

 יפה, חיים, פנינה נכנסה חדר ך■
 היושבת כחולות עיניים בעלת /

 נשפטה היא בכלא. חודשים שמונה כבר
שנים. לשלוש

 שגדלה ,26 בת חיפאית, ״אני פנינה: .
 שיבתן־ לי היה שם בתל־אביב. וגרה
 שאחריה נכזבת, מאהבה כתוצאה לב,

 הייתי לצרפת. ונסעתי הארץ את עזבתי
בארץ. לביקורים פעם מרי באה

 ושם לוד לנמל־התעופה ״הגעתי
 הלשנה. של תוצאה זאת היתה נעצרתי.
חיפו בגופי וערכו לחקירה, נלקחתי

 לשרו• יצאתי לא יום 19 במשך שים.
 הוצאו והסמים נשברתי לבסוף תים.

מגופי.
נרקו אני סוחרת־סמים. לא ״אני

 לי שנפלו השיניים את תראי מנית.
 נרקומנית מייד לזהות יכולה את בכלא.

 כדי רק בסמים סחרתי השיניים. לפי
 כיום אני למעשה, סם. לעצמי לקנות

 את איבדתי קיימת. לא אני אני. לא
 מה לגמרי. כפופה אני שלי. הזהות
המאסר, את לגמור זה רוצה שאני
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