
2593הוד ד1דווו |£7̂נ/1וווו7

מאוזן
וחש מים של התודעה לפני )1

);2( מל
היש והאסכולה מכה מורה )3

1)4,5( נה
 בקפריסץ, השלישי האדם )9

);4(בחוץ וגם בפנים גם

תשבצופן פתרו!
2591

):4(בעיר השוד בני )10
):3( לסופר קליעה בול )13
בריו סיכון של קורטוב יש )14

)6!(
 שמענו הראשונים, הפירות )15

היר גשרי את שוב עוברים
);3,5( דן

):4(המצרי בבית המוני מין )17
):4(מופצץ! גוף )18
 גושפנקא עם משה, במקום )20

):5,3(מלמעלה
):5( אחרת קצת לומדים )22
):3(דג? לך קוראים )24
בקי קונבולסיה כמו נראה )25

):4( תון
);4(אמא וכבר כזאת קטנה )26
 השר בלי בסדר לא משהו )28

);4,3( בממשלה
 הגשר על הראשון האיש )29

)3.(

עליה צורך בגאוה, ירידה )2
א3(

):4(הצלחתו ברום סטלונה )4
 ברחוב במינו יחיד מרוץ )5

):6,2( המלאכה
 בתוכן, פירות עם פיז׳מות )6

):6(למה! יודעים אתם
 על אחריתו נתקפדה בקשר )7

):5( סנחריב הצבא שר
ל מחוץ לגיור באומץ ניגש )8

):5( בית
 חג את ביימו במאים כמה )9

 — התשובה הפועלים?
)4,3;(

):2(חלקי ריתוק )11

 ):5,4(ישן בשיר מאים אבא )12
בבקר בבקר תוקפני וכוח )16

):3,2,3(הכלכלי הכתב עם
 שמענו מעולה סקס על )19

):3,3( במלטה בממשל
);5(כשלמי רעת קנה )21
);2(ואבדנו כזה נצחון עוד )23
 דניאלה של הגזעי ההומור )24

)3:(
).3( ואוהב מלך )27

—יי-אי אביריי}

עכו ב
תן דזי אי בזי < ע •£

מזינךם הדברת
 קים),ו1תיקנים(ל דהדגות מומחים

 "י״,: מדיס.1 ספרים חוקי עץ, תולעי , ;^ ? ,
עמי״ ^ למניעת לאחעים מיוחד עיופזל
מעופפים. וחוקים יתושים

790ו14-5-6•טל. 2272 ת.ד. ,18 רודנזודיעץ רחתנ! *0*
ת! 111 בעומידה או !11111311 ברי

חר שי
 )41 מעמוד (המשך
 לשיל־ עלה והליכוד הפוליטי, המהפך

טון.
 10ב־ השבת, ביום ישדרו גלי־צה־ל

 את הבוחנת מיוחדת, תוכנית בבוקר,
 לחילופי־ שהביאו והגורמים הסיבות

 התמורות ואת ימים, באותם השילטון
 בחברה במיפלגות, המהפך שחולל

במדינה. השילטון ובתרבות
 פרנקל, עוז יגישו התוכנית את
 סביר. וגוני גל־ץ, של המדיני הכתב

גל. משה הוא העורך

לעמית עזרה
 ג־ של המדיני הכתב פרנקל, עוז

 כשעמד מאוד, מודאג נראה לי־צה״ל,
 ראש־הממשלה מישרד ליד השני ביום

ב התנהלה המישרד בתוך בירושלים.
המפורס ישיבת-הקבינט השעה אותה

 עיתונאים עשרות המתינו בחוץ מת.
מהם. אחד היה פרנקל וצלמים.
 שהוא הפלאפון, מכשיר היה בידו
אל־ ומכשיר־קשר טלפון של שילוב

שי מפקד
בטקס היה לא

 אך הכפתורים, כל על לחץ הוא חוטי.
 גל־ץ אולפן עם קשר ליצור הצליח לא

בבירה.
 רגע, בכל להסתיים עמדה הישיבה

 את ליצור הצליח לא עדיין ופרנקל
 הנמוכה הגדר על ישב הוא הקשר.
 מכיסו שלף המישרד, פתח שמול
 דף מוצמד היה שאליו קטן, פינקס

 הוא המכשיר. של הוראות־וזהפעלה
 הועיל, לא זה גם אך שלב־שלב, ניסה

נוצר. לא והקשר
 בך עודד השעה באותה ישב לידו

 קול־ישראל, של המדעי הכתב עמי,
מו היה הטופס טוטו. של טופס ומילא

שר ברעמי, מכשיר־קשר. גבי על נח
ע של ומצוקתו התפתלויותע את אה

עזר את הציע ולתחום, למיקצוע מיתו •
 קול־ישראל לאולפני שידר הוא תו.

 גלי־ אולפן עם קשר ליצור מהם וביקש
פרנ עם שיתקשרו מהם ולבקש צה־ל

קל.

□1עמית ברכת
עצ מעל השבוע התעלו גל־ץ אנשי

 למיקצוע, עמיתים של רוח גילו מם,
מיברק־ברכת לקול־ישראל ושלחו

 ל- שלח גל׳׳ץ, מפקד ישי, נחמן
 קול־ישראל, מנהל לב״ארי, גירעון
 התחנה בשם אותו בירך ובו מיברק,

 בפרס קול־ישראל זכיית על הצבאית
 שנה 50 במלאת לעיתונות, אגרון
לרדיו.
 אגרון גרשון פרס קבלת .עם

 .שלוחה במיברק, שי כתב לעיתונות,״
והה הכבוד מלוא עמיתים. בירכת לכם

ה את פרץ אשר לקול־ישראל, ערכה
 עבורו כפה ואשר העברי, לרדיו דרך

 ואמות־ גבוהים מיקצועיים דפוסים
מוסריות. מידה

 ר גל״ץ מפקד שי, נחמן לחי! -כה
עובדיו.״
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 הרבה לי יש אותי. משעמם שלו צונית
 אוהבת, מאוד שאני דוגמנים ידידים

 כבבך־זוג בדוגמן בוחרת הייתי לא אבל
לחיים."
 אינו דוגמנית־צמרת של היום סדר
 עבדתי האחרון .בחודש קינאה. מעורר

לפע בלילו״ 12 עד בבוקר 8מ־ יום כל
 השיא ביום. תצוגות ארבע לי יש מים
 ביום תצוגות שמונה ביום־האם: היה

אחד.
 ביג- תצוגת על עובדת אני .עכשיו

אוברזון." של רי־הים
לבו בימת על לעמוד ההרגשה איך

 עשרות מול מינימאלי, בבגד־ים שה
בוחנות? עיניים

 רע. בזה אין המבויימות .בתצוגות
 צריך סובלת. ממש אני בחלטורות אבל
 יש מעמד. להחזיק כדי פיל של עור

שמ מה וכל לתצוגה שבאים אנשים
 שתברח חתיכת־הערווה זה אותם עניק

 שאני היחידה הסיבה מבגו״הים. החוצה
הכסף.״ זה? את עושה

 מוכנת היא בעירום להצטלם אפילו
אמ יהיה לצילומים שהבסיס בתנאי

בחשבון." בא לא .פלייבוי .,נות

 קילו 20 ^
יותר

 שיש המעטות הפנאי שעות ^
■לה  ולצפות לקרוא אוהבת היא *

כהגד קולנוע,' על .חולה בקולנוע.
 בגלל מישחק." ללמוד ו״מתה רתה,

 תהיה שהיא לעצמת שקבעה עקרון
 לא מיקרה ובשום עצמה של המפרנסת

 לא היא מגבר, או מהורים כסף תקח
ללמודי־מישחק. נרשמת

 כמי סמדר ידועה למיניהן במסיבות
 שעושה אחת ומשתוללת, שרוקדת

לי,ספי קוראות שלי .החברות שמח.
 עד במסיבות משתוללת אני כי רי׳,

 מאיפה אותי שואלים אובדן־חושים.
 טוב פשוטת והתשובה שלי, האנרגיה

לי.
 בי יש ילדת קצת גם אני מזה, .חוץ

 נורא אני התבגר. לא שעדיין חלק
להש להתפנק, ילדת להיות אוהבת
 שבראש. מה לעשות חשבון, בלי תולל
כילדה־אשה." עצמי את מגדירה הייתי
 בחיית לה עזר היופי אם השאלה על

 היא אחר־כן־ .לא!" מייד: עונה היא
מע שלא. להאמין רוצה .אני אומרת:

 בחיים לי שקורה מה שכל לחשוב דיפה
 ועלא־כיפת נחמדה שאני מפני זה

 אבל המראה. בגלל ולא האופי בגלל
 ברוד אשליה. סתם שזו יודעת אני

 כל יותר, קילו 20 שוקלת הייתי שאילו
אחרת." נראים היו חיי

 מעצב- עגנון, חבר. לסמדר יש כיום
 שכורת דירה איתו מחלקת היא פנים.
 ממש יחד. אנחנו חודשים ארבעה .כבר
בשבילי. שיא

ר בעיניים סמדר מכריזה .עגנון."  נ
 אני עכשיו אהבת־חיים. .הוא צצות,
 נהנית אני אמיתית. אהבה מהי מבינה

בש לתת ומוכנה במחיצתו, רגע מכל
 לא איתו, רכה כל־כך אני הכל. בילו

נע אותו שהכרתי מאז עליי. להאמין
בית. של אשה שיתי

 עופר, עם העגומה הפרשה .אחרי
 אביא ולא יותר אתחתן שלא החלטתי

 עגנון את שהכרתי מאז לעולם. ילדים
השתנת זה

 ,םאזרחיי רק אבל כן, — .נישואין
דתיים. נישואץ לא אופן בשום

 של אפשרות גם רואה אני .עכשיו
בע אולי אבל כרגע, לא משותף. ילד

תיד.
לי. אין לעתיד גדולות .שאיפות

 לא שזה מתפללת ואני עכשיו, לי טוב
 אותי, מעניין לא עשירה להיות ישתנה.

 בשביל כסף מספיק רוצה רק אני
 הזוהר גדולים. חלומות לי אין לחיות.

מב פחות אותי מעסיקים והבילויים
 יותר היום לי חשובים ואהבה בית עבר.
מכל.

 מהזיקנת הוא שלי הגדול .הפחד
 רע. ולהיראות זקנה להיות מפחדת

 קמט מגלה בבוקר, קמה אני לפעמים
לדיכאון." ונכנסת קטן

 עתיד היא הזיקנה ,24 בגיל כיום,
 וסמדר אלית מחייכים החיים רחוק.
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