
9 1 0 1 7^# 0 1 0 ה 0*1: י 2545ה

מאוזן:
)3(מאחור בנעל החסרון .1
 הפופוקאטאפאטל ממרומי .3

 בכוכבים לבעוט חשק גם יביע
)4,5(
 מכרות בעדה תעצור נעמת .9

)'4( ברית
 )4(בנכסים שכרו מקבל .10
)3( הקריינים את משתיקים .13

שס פתרון ופן ת
2543

 דעת־הקהל למחקרי מט ניתן .14
)6( ציורית בדרך

 בגלל נרתע, מקרים בשבעים .15
)4,4(הידוע המום

 כל־כך בין התאום מאלף .17
).4( עשרות הרבה

)4(למעלה טוב מקום יבטיח .18
 רואים צרפתית באספקלריה .20

)5,3(הגזמה כאן שיש
 אהרון למטות מארם בקשה .22 .
. )5(

 ספריית־ גד1 טם־טובד .24
)3(למשל הפועלים.

 לעדור בחג יצאו בקיבוץ .25
)4( ולקצור

)4(החומר אל יתוודע .26
)4,3(דבר יודע .28
 בקש לא הדלת מאחורי העני .29

)3.(
מאונך:

)3(העצם עם המשקל .2
)4(חלקית במישרה מפקד .4

 וכה כה בין ליסה, או ליזה קרא .5
)8(פשע זה
)6(הון עושים בתנועת־חוטם .6
)4(חיפה בסביבות ישתכן .7
 וידע שמחה מוסיף דקמרון .8
)5(
 גדול באילן נתלה בן־אדם .9

)7( באמנות
 אתה — זרטוסטרה אמר כה .11

)2(אחרי!
 הקול את יוליך השמים עוף .12
)5,4(הרמז ישרת כאן —
 וכבר הקליפה מן יצא רק .16

)3.5(ואיננו עבר
למלכות? קולינרית הוראה .19

)3,3(
 מן השרצים את מוציאים .21

)5(הבלטי הים אל הארץ
)4(בסמיכות עוצרים .22
)2(בטעמוף שתול .23
 )3(עלה ואף מתוכו ירד .24
)3(לתאווה מרפא יש .27
- ינאי אביניל--------------

בטלפיו מודעות
^ העתונים לכל 5׳

י ס י ט ר כ ב י במחירי אשראי ^ ת כ ר ע מ ה
01א£8$ 011(8

*א10*א1 1א1£8ז
11170**15

־ט0ז1ר1יע ^

ה ־ תשלום ללא ת.ד. שרות במלזום חופשית חני

םס ו ס ר ל פ א י ד י א
רצוף 20.00 - 7.30 פתוח ת״א, סרו גבירול אבן

03 ־227117/8

. הדוגמניות מהפכת י■
 )31 מעמוד (המשך

ול המארגנות. מול אל ולהתייצב נגד
רציניות. כוונותיהם כי להן הוכיח
 הדוגמנים הפגנת לה נערכה כך

 עמדו הם שנה. אלפיים אחרי הראשונה
 סועדים. שהמה הקפה, בחצר הדשא על

 של מיופיים גלויה הנאה נהנו אשר
המפגינות. ובעיקר — המפגינים

 מאר־ התאספו בית־הקפה תוך ף*
זוע כשהן האופנה, תצוגות גנות **
 בהמולה להקשיב וניסו ונרגשות, מות

 המישפטיים להסבריו שמסביב הרבה
 נשכר אשר עזר, עדי עורך־הדין של

העמותה. נגד במאבק לייצגו על־ידן
 אקדח לנו לכוון אחד לאף ניתן ״לא
 מימי־הביניים!" גילדה לא ״זו לראש!"
 של בדבריו שזורות היו אלה קריאות

 מהנהנות כשלקוחותיו הפרקליט,
בראשיהן. במרץ

 מאבק אם כי ואמר, הוסיף הוא
 תהיה אזי בתום־לב; נעשה העמותה

למאבק!" ״נצא לא: אם הידברות.
 כי בהתרגשות קראה דונסקי קארין
 לבאר ויורקות באות שלה תלמידות

בחורף. אותן יפעיל ״מי שתו. שממנה

במדינה
פשעים

וגנבים מחשבים על
 למערכת שחדר מי

 המוסד של המחשב
 ידע לא לאומי לגיטרה

 נקט המערכת מגהל כי
 כבחינת: זהירות, באמצעי

תחילה במחשבה
 כדי חוקרים שני מינתה המישטרה

 שנעשה מעשה־החבלה את לבדוק
 לאומי. לביטוח המוסד של במחשב

 ומפקח בר־חן אריה פקד החוקרים,
 חקירה נתיב על עלו שמש, צלאח
 לעיתונות שהודלף מה ביותר. רציני

 סיכסוך־ היה לחבלה שהמניע היה
 יחידת־המחשב עובדי בין רגיל עבודה

 העובדות של מקרוב בדיקה להנהלה.
 כאן היה שאולי האפשרות את מעלה
נוסף. מניע

 המוסד של המחשב במערכות
 קובצי־מידע מרוכזים לאומי לביטוח
 של קובץ כמו ביותר, ומקיפים חיוניים
של קובץ וגימלאות, תמיכות מקבלי

המחוק המחשב וסרט בן־שלום למנכ״ל מישנה
מפרעה מקבל ומי בצה״ל משרת מי

 ״כך כי הוסיפה דונסקי אנחנו?״ לא אם
 טיפשות. ממש והן תצוגות, יהיו לא

 ניתן לא אך ואירגון, עמותה בעד כולנו
 אשר הענף את ולכרות עלינו לאיים
יושבים!" כולנו עליו

 פינק ״ירון כי סיפרה טמיר אנאבל
 הבטיח הוא הדוגמניות. על איים ממש
 אותן ופיתה וגבעות, הרים להן

להצטרף.
 מנקי־ אינם שהם שכחו ״הדוגמנים

 המשיכה רופאים," לא ואף רחובות
 אני אותם. צריך לא אחד ״אף אנאבל.
 20 ולאסוף לחוף־הים ללכת יכולה
מהן!" טובות ואפילו כמוהן,

 גם הגיעו ממשתתפי.ההפגנה חלק
 המארגנות, שולחן לסביבות הם

 כי הודו כולם סוער. ויכוח והתפתח
 כנגד ישירות מכוון אינו מאבקם

 אדומים ורדים הביאו ואף המארגנות,
 חיוכים תוך הנמצא, לכל וחילקו

עבר. לכל מרגיעים
 הרוחות. מעט נרגעו ערב לפנות

 הרגל. מתוך כולם, עם התנשקו כולם
 לשולחנות, הצטרפו מהדוגמנים חלק

 רוח כולם על משרה הטובה כשהאווירה
 הביתה, הלכו הנותר וחלקם פיוס, של

כולם. כמו סעודת־השבת. את לסעוד

 פרטים הכולל המדינה, אזרחי כל
 נישואין, כמו ביותר אינטימיים אישיים

 ועוד. ומחלות, אישפוזים גירושין,
 רשימת מכולם: והרגיש החשוב הקובץ

 שמות, הכולל במילואים, המשרתים
 דואר־צבאי מיספרי פרטיות, כתובות

השרות. וזמן
 העוסקים לאנשים סיוטים. שני

 גדולים מוסדות של מחשבים במערכות
 האחד, סיוטים: של סוגים שני יש

 יגנוב או ישנה למחשב, יחדור שמישהו
 שמישהו הוא השני הסיוט נתונים.

 ותוכנה נתונים וימחק למחשב יחדור
 אירע שכמעט מה תחליף. להם שאין

התגש הוא לאומי לביקוח בהמוסד
השני. הסיוט מות

 פועלת המוסד של המחשבים במרכז
מחש משני המורכבת מרכזית, מערכת

קשו המערכת .33ו־ 30 יבם מסוג בים
 בסניפי הנמצאים מסופים, 600ב־ רה

 המסופים רוב הארץ. רחבי בכל המוסד
 נל״ן(נקודה בקשר למחשב קשורים
 אולם חדירה, מאפשר שאינו לנקודה)

 הקשורים מסופים של קטן מיספר ישנו
רגיל. חיוג קו דרך המרכזית למערכת

 סיגל, אריה על־ידי נתגלתה החבלה
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