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מאוזן:

)2 דמוקרטיה: של אקט )1
 )10 ח׳);4,1,1( המאהב אבי

 קבוץ )13 נעליך; הסר )11 שובב;
 קיר )15 שלל; ביזה, )14 בררום;
 עשוק, )18 פגם; )16 נמוד;

 שעבור: — בהשאלה )20 מעונה;
 )24 מסמר; )22 אין; דבר, לא )21

 סוג )25 להאמין; נוח קל־רעת,
 )28 נקלה; על נשבר )26 מנעול;
 חכמי שתקנו נתבע, של שבועה

 )31 לדבר; דאגה )30 התלמוד;
 תביעה, )34 האכל; מס )32 שקר;

 הנה שוטט )38 שמש; )35 ערעור;
 )41 שממה; מפולת )39 והנה;
 ענף; )43 למשל; פרוג, )42 טנא;

 )48 זעיר; )47 הזרע; שק )45
 )51 לגשם; התפלל )50 לכאן;

 ארבה )54 חית־טרף; )52 אחרית;
 לכתוב מעובד עור )57 צעיר;
 )62 הטובה; מהררך סר )61 עליו;

 )65 עמוק; גברי קול )64 שוחד;
 )67 אדם; בן )66 שור־הבר;
 )72 מפגע; )70 נוי; )69 בצוותא;

מש אחד )75 ארג; )74 גבול;
 קריאת )77 אלהים; של מותיו

 העליונה האבן )78 השתוממות;
 )85 סור: )83 למרות; )81 בריחים;

 )88 מהכוורת; רבש הוציא )86 הי:
 )91 הגב; על )89 באיטליה; נהר

 )95 לאחור; פונה )93 אנדרטה;
 )100 עני; )98 כאן; )96 בגלל;
 ר״ת); (ארמית, יצילנו אלהים

 חמור; לא )103 במקום; חי )102
 )105 לתבואה; אוצרות )104

נחושתיים(ח).
מאוגך:

 היורד ניצב )2 (ר״ת>; בנק )1
 הגדולה )3 הקשת: באמצע

 )4 בצרפת; הטרגדיה בשחקניות
 פרוסת )6 בדרום־אפריקה; נהר

 אשת יעל של נשקה )7 לחם;
 נעם; תענוג, )9 אציל; )8 חבר;

 מטבעות אחת )15 עם; )12
 בין פרך חכך, )16 השרשרת;
 )19 חמדה; קנה )17 האצבעות;

 ומדי פרס מלכי של שמם
 )21 מועד; >20 (מ); העתיקה

קריאת־ )23 הירדן; בעמק קבוץ
 )26 לשמן; כלי־קבול >24 צער: -

 הסכו״ם; מן )27 סכסוך; התרת
 חדר )30 למי־נהר; מחסום )29

 )34 קרדום; )33 טפין; טפין
 של במצב )36 עצירה; מניעה.
 סניגור; )37 וקבוע: יציב תנוחה.

בשמן; מורח )41 רבים; מים )40

 ברמז(ארמית, לחכם מספיק )44
 בית; )47 הכבשים; אחד )46 ר״ת);

בהש )50 חד; שקצהו פטיש )49
 )54 כרגע; )53 קרב; לב, — אלה

 השבטים; אחד )55 נבואי; מראה
 )59 תוך; קרב, )58 חרון; )56

גדול; עשיר )60 הגרעין; מחלקי
אחת; בדעה אנשים חבורת )62
 מטלפון; חלק )66 טוב; לא )63
 בגדים; של בשכבות עטוף )68
הרגל פרק )73 מושב; תחום )71

 שיר )77 מתכופף; )76 העליון;
 )79 אגדות־עם; מערכת גבורים,

 מילת־שאלה; )80 שנברא; יצור
 פרי; המוליד גרגיר )84 מדף; )82
 שאינו )90 שד; )87 מדון; )85

 אלה; שבועה, )92 חומרות; מרבה
 צרה )96 מקלע; של סוג )94

 )99 גדול; סל )97 פתאומית;
 )101 (ר״ת): משנה סדרי ששה

 )103 נכרי; )102 מילת־תנאי;
שטחים. שני בין גבול

טל------------ — יגאי אבי

טלפיו מודעות ב
5^־ העתונים לכל

י במחירי אשראי ״^בכרטיסי ת כ ר ע מ ה
0X16 א£א!ס$ 
ישואכרטויזה15**611סז

ה - תשלום ללא ת.ד. שרות ם חופשית חני במקו

6
ם ו ס ר ל פ א י ד י א

רצוף! 20.00 - 7.30 פתוח ת״א, סרו גבירול אבן

03־227117/8

—חיזך■ עם הפיכה י—
 )13 מעמוד (המשך

 לטוס אמורים היינו היום למחרת
 יכולנו לא אך לעמאן, בצהריים
בעיר. לפני־כן מלהסתובב להתאפק
 אנה גרמני, עיתונאי — רגלי יצאנו

 המיסחרי האיזור ללב — ואני פונגר
 (״מיבצר קצר־אל־ניל רחוב העיר, של

 — שוממים היו הרחובות הנילוס״).
 אנשים. התהלכו ושם פה כמעט.

 החייי על־ידי ונבדקו נעצרו לפעמים
 איש לא. ופעמים הרחובות, בפינות לים
חזותנו בגלל אותנו, לעצור טרח לא

עוצר הבולטח הזרה מעליש שלס
הגרו (הכיכרכיכר־השיחרור ף*
 המוסיאון שוכנים שלידה לה, *■

 הליגה מישרדי הילטון, מלון המצרי,
נת ועוד), שר״החוץ ארמון הערבית,

היו הראשון. הצבאי במשוריין קלנו

ת חבוי טופס— —בכספ
)17 מעמוד (המשך

המו חברי־כנסת של קבוצה גם יש
 בתנאי אך הטפסים, לפומביות כנה

 תהיה אם כך. על תחליט שהכנסת
 שלא תנאי כלומר: ציבורית. נורמה

במערכה. יחידים יהיו
 ־ איש של ״מעשה וייס(מערך): שבח

 לין אוריאל ההפגנה״; מן בו יש בודד
 אחרים נורמה.״ תהיה ״אם (ליכוד):
 רמון(המערך), חיים הם: זאת בקבוצה

 בן־אליעזר בנימין נאמן(התחיה), יובל
אבו־חצירא(תמ״י). אהרן (יחד);

 המעטים הכנסת חברי הם אלה
 ועוד ההצהרות. לפומביות המוכנים

 בעד שיילחמו מי הם מעטים יותר
שם־טוב. שריד, שפייזר, הפומביות.

 לפומביות: מוכנה כהן גאולה גם
 שיוכל מי האחרונה. למילה ״עד

 גם אשמח." — הון קצת לי להוסיף
 י רפאל ביטון, צ׳רלי וירשובסקי, מרדכי
 אורה מרידוד, דן שיטרית, מאיר איתן,
דנינו. ואברהם נמיר

 העיו, בקצות ■וו
 עלו מקומות בכמה

 העם או להבות,
רגוע נשאו המצוי

 הבנק ליד חיילים של מישמרות
 נראו הכל בסך אך מצריים. של המרכזי

 ומשועממים. מעטים כוחות רק
 בזרם ונשים אנשים התהלכו ברחובות

 לחמורים. רתומה עגלה וגם דליל,
מעליש.
 כדי למלון, לחזור צריכים היינו
 עדיין היה העוצר לטיסה. להתכונן
 למצוא בעיה היתה לא אך בתוקפו,

 .לנוע שהורשו מוניות היו מונית.
איש.• אותנו עצר לא הפעם וגם בעוצר,

 לעלות כדי לנמל־התעופה נסענו
 חברת־התעופה עאליה. לטיסת

 טנקים כמה צילמתי בדרך הירדנית.
 היה לא לחיילים המונית. לחלון מבעד

איכפת.
 המהומה רבה שבו הנתיבות, בבית

 הנוסעים תוהו־ובוהו. הפעם שרר תמיד,
 — העיר מן להגיע איכשהו הצליחו
 תיירים, של באוטובוסים בעוצר, חלקם
 צבאו והם — בהפסקת־העוצר חלקם

 היו הטיסות כל החברות. דלפקי על
 היו. טיסה ולכל מקום, אפס עד מלאות
 לטיסה גם חסרי־מקומות. נוסעים
 מורטת- התמקחות אחרי רק שלנו.

 הצלחנו שעות, כמה שנמשכה עצבים.
 לא שהתרומם ועד למטוס, לעלות

לרדת. נצטרך שלא בטוחים היינו

 — ערבית בארץ שלי ביקור בל ^
 — במצריים בתוניסיה, במארוקו, *■
 חלום־בלהות־שבהקיץ: אליי חוזר היה

 חדשים אנשים הפיכה, פורצת לפתע
 במקום, לכוד ואני לשילטון, באים

חסר־מגן. ישראלי
 זה ביקור בעת אליי חזר זה חלום

 בתי־ על שהסתער ההמון במצריים.
 יכול הפיראמידות שליד המלון

 ליד שלי בית־המלון על גם להסתער
 — מתוכננת הפיכה זוהי ואם הנילוס.

תצליח? אם יקרה מה
 נעלם בתוניסיה, שהות בעת פעם,
 תיארתי ובהלצה לשעה, שלנו המלווה
 שהיו ארנון, ויעקב פלד מתי באוזני
 אנשי הפיכה, י פרצה קרה: מה איתי,

 ניאסר אנחנו לשילטון, הגיעו קדאפי
 המוסד, של וכמרגלים ציוניים כסוכנים

 יחד להורג נוצא מישפט־ראווה, יהיה
שהודח... המישטר ראשי עם

 שום אלה היהילפנטזיות לא בקאהיר
 לא אלה שעות 48ב־ קט לרגע אף יסוד.
 של ביותר הקלה התחושה לי היתה
 עלו הלהבות העיר, בקצות ירו סכנה.

 העם אך מקומות, בכמה השמיימה
התרגש. לא איש רגוע. נשאר המצרי

 נסיונות־ההפיכה אפילו במצריים,
בחיוך. מלווים

 קיבלתי ;,ואס
ירושת!"

 היא מכולם הגדולה קבוצה ך•
את1 1  לפירסום המתנגדים של ז

 חברי־כנסת הם שלהם. הצהרות־ההון
 הטפסים את מילאו הם ממושמעים.

 בין מה מבינים הם אין אך כמתחייב.
 לבין לידר והגשתו הטופס מילוי

ברבים. פירסומו
 לא ״זה (ליכוד): ויינשטיין אריאל

 קיבלתי אם הציבור את לעניין צריך
 < אם קורה מה אבל נכון. ירושה."
חלקת־קרקע היא הירושה במיקרה

 הילל ירד
בכספת הצהרות יש

שחל שר
בכנסת פגישות אין

 ועדת־ שחבר הארץ, מאיזורי באחד
 יכול אחרת ועדה בכל חבר או הכספים

להשביחה?
 שפירא(אגודת אברהם חבר־הכנסת

 עניין הוא מס־הכנסה ״עניין ישראל):
 אבל צורק. הציבור." לפומביות שלא

 חבר להיותו מחוץ הפרטיים, עיסוקיו
 הם שלה, ועדת־הכספים ויו״ר כנסת

ציבור־הבוחרים. של עניינו בהחלט
 הוא אדם של הונו אחרות: טענות

 על יודע שמס־הכנסה די הפרטי. עניינו
 צינעת־ על לשמור יש הפינאנסי. מצבו

 נאוה השאר, בין סבורים, כך הפרט.
 אליעזר גלזר־תעסה, מרים ארד,

 דן רייסר, מיכה לנדאו, עוזי שוסטק,
גולשטיין. פינחס מצא, יהושע תיכון,
 הוא רבים חברי־כנסת ששוכחים מה

 נבחרי־הציבור של שהצהרות־ההון
 לחוקרי או למס״הכנסה, עניין אינם

 על עבירה של במיקרה המישטרה,
 של עניינו היא הצהרת־ההון החוק,

לדעת. שזכותו הציבור,
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