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מבחי עשרה מתוך שמונה )1
)3(במהמורה נים

 אצל הפסקת־תה לעשות )3
)4,5(מקום? שום אין מה, לאה!
 למצוא אפשר באנגליה גם )9
)4(חסר־נמוסים אדם

נשמה עצירת של ספור )10
)4(

)3(חי מזל )13

תשבצופן פתרו!
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מתו יסטו אבאר, לא אם )14
)6(אמר ההגיון, רת

 כסף —נאמר רטוב בטון )15
)4,4(נקי!

 הראשים שני בעל האל )18
)4(יפני? הוא

בפרשה בזיונות עשה )18
)2,2(

היחי כל מש״קי אהלן )20
 )4,4(לנו! משותפת מלחמה דות!

נש בזמן, שעמד למרות )22
)5(מאחור אר

)3(ושמר קיטר )24
הול בקר עד יום מרדת )25

וי בדולצ׳ה כמו לים, כלם כים
)4( טה

 היקה שואל למעלה גם )26
)4(למה

 חדש הוא מאוזן, 9מ־ זה )28
)4,3(באמריקה?

בצה״ל דרגות של מחסום )29
)3( .
:מאוגך י

)3( העברים מכל אי־הסכמה )2
עזבה ובכל־זאת נח, לה היה )4

)4(

 מהיר היה האיל של קצו )5
)5,3(מדי
בשא להרבות אפשר מצדי )6
)6(החי על לות
 לפסגה, לטפס לאט אפילו )7

)4(ספורטאי להיות צריך
)5(ברליוז של הנדנוד )8
יעקב, מלאך במדי רס״ל )9
)4,3(דרגתו את אבד

 יושבים וירושלים ברומא )11
)2(בשקט
 ושקים בסלם עמוס )12
)5,4(פרי וקוטף
 טובעת, לא עוד הספינה )16
 אמר כאן, לישון להמשיך אפשר

)4,4(ונחר העכבר
 כמו שצריך, כמו ממש )19
)6(אדוני(מ) עבד

 לפני התקוה את להחליף )21
)5(האלפיים לעידן שנגיע
 על לי שעומד שזה הלואי )22

)4לעולם( יסתלק הראש,
)2(סוד לבעל עיטור )23
 הצטעצעות חסר סגנון )24

)3(וקו
 בשעת נראה ואינו הרואה )27
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האגרוף שמאחורי הטירוף —
- )7 מעמוד (המשך
 לביתר. הצטרף המילחמה תום עם

 1948ב־ ולאנטוורפן. לפאריס נדד
 במילחמת־ה־ השתתף לארץ, הגיע

 מחיל־ והשתחרר לצבא גוייס עצמאות,
רב״ט. בדרגת הרפואה,
 אב הוא היום התחתן. אחר־כך מייד
 נכדים. לארבעה וסב בנות לשלוש

ש מיסחרי, פקיד הוא במיקצועו

 בארבע המיר הצבאי שרותו את
 אחר־כך עולים. ביישובי שנות־הוראה

 ומגיה יסודי בבית־ספר מורה היה
 ללשון בחוג סטודנט דבר, בעיתון
 ועוזר תל־אביב באוניברסיטת עברית
 הוא בר־אילן. באוניברסיטת הוראה

 בנתיבות, מתגורר ילדים, 10ל־ אב
באו עברית ללשון בחוג דוקטורנט
ועורך מובטל בירושלים, ניברסיטה

מעבר- אשר !בוגדי□
ר לקבר יובאו במהרה

 בכמה מנהל־ייצוא לדרגת עד טיפס
חברות.

 בחברת מעבודתו פוטר 1980ב־
 עובד הוא מאז צימצומים. בשל אלקו
 גם הוא שם ברמת־גן, לאומי בבנק

מתגורר.
 התעלמו הבכירים ״עובדי־הבנק

 השידור שאחרי ראשון ביום ממני
ה ״הפקידים אומר. הוא בטלוויזיה,״

בחיבה.״ אותי קיבלו פשוטים

 הטבח
המובטל

 צמוד־דבוק, כהנא, של ימינו ^
 גדי ישב בעיניו, עצבני כשמבט /

של והגרפיקאי הדובר ),27( סרוטמן

״כך״. עיתון את בהתנדבות
 שירים,,, כותב הוא בשעות־הפנאי

 קופים, מעבר/בני אשר ״ובוגרים כמו:
 ושבר/ שוד רק ינחלו לאבר/ סוגרי

קבר.״ אל יובאו במהרה
 שומי
השבוייס

 פינקלש־ אלכס גם היה כמובן ד
 נצרת־עילית, של הסניף ראש טיין, 1

עילית״). נצרת מנ״ע(״מגיני ממקימי
 בלפוריה, יליד ),58( פינקלשטיין

 הפלמ״ח, של במחלקת־הסיור שירת
 ורחבעם(״גינדי״) ביבר שאול עם ביחד
 על כשומר בצבא, ואחר-כך זאבי,

 בתל־השומר. מצריים שבויים
השרות אחרי עזב בלפוריה את

״כך׳ איש חרדי, לעבר צועקים מפגינים
לאבר. סוגדים ■קופים

 כשהיה בתל־אביב. נולד הוא התנועה.
 עבר והוא הוריו, התגרשו קטן ילד

 בכפר־סבא. והוריה אמו עם להתגורר
 אורט בבית־ספר חשמל במגמת למד

כמזכירה. אמו עובדת שם בכפר־סבא,
 ואז ״כך״ לתנועת הצטרף 17 בגיל

 מאוהדות האם, בתשובה. חזר גם
 מראשוני אחד של בתו תנועת־העבודה,
 לנהל מרבה בירושלים, גדוד־העבודה

 שמחה אבל פוליטיים, ויכוחים גדי עם
בעיתונים. תמונתו את לראות מאוד

 אל ויצא נכנס ׳84ל־ ׳76 השנים בין
ב למד פעיל היה כשלא התנועה.
 וגם וקריית־ארבע, אופירה של ישיבות

תד במלון בבית־הספר טבחות למד
מור.

ימית. פינוי מיבצע על גאוותו עיקר
 את מגדיר קצינה. כשהיכה נעצר אז

 לקרוא, שאוהב שקט, ישר, כאדם עצמו
למוסיקה. ולהאזין לבשל
 ),47(פוטולסקי משה גם שם היה

 וגדל נולד שחורה, כיפה חובש שמן,
דתית. במישפחה בתל־אביב,

 כאחראי שנים חמש במשך עבד הצבאי,
 אחר־כך החולה, באיזור הביטחון על

 בחברת כנהג עובד לנצרת־עילית, עבר
 עקרת־ אשתו ילדים. לארבעה אב בזק,
בית.

 ממשו־ כמה ביניהם — החסידים
 חרדים ירושלים, של הרישמיים געיה

 ועולים בחורי־ישיבה ממאה־שערים,
 נוטפי־ פעורי־פה, — מברית־המועצות

 כל טרפו נשימה, קיצרי מעריצים זיעה,
 הזיעה תבשיל את תיבלו חלקם מילה.

 היסטריות משלהם, בקריאות והקללות
מנהיגיהם. מנאומי פחות לא

 אלפי כמה התאספו לאולם מחוץ
 כחול מול הצהובה הזוועה מפגינים.

 לפעם מפעם קיבוץ. של ונעלי־בית
בי כמה השליכו אלה, את אלה היכו
צים.

 במפגינים צפו מארגני־ההפגנה
 טקס מעין הכל בסך ״זהו בחיבה.

 בתוכנו ״יש מהם. אחד אמר פולחני,״
 ואני לבטא, רוצים שאנחנו רגשות
רע.״ לא בזה מצליחים שאנחנו חושב
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