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בקנדה: או בארצות״הברית ישראלי
 והסברה פעילות במסגרת מתארגנת בחו״ל ישראלים קבוצת

 בצפון־אמריקה ישראלים
למען

פלסטין - ישראל שלום
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 הברושיס שדרת לפני היחק, הכפר ליד סינית מסעדה הזהב. בחנו
03-491-873 טלי השרו!. רמת הרצליה טופז),דק־ הדלק הבננה(בתחנת עצי ואחרי

 ברווז פרוסות
 דקיקות

 מנדרין מלילי
 פנקייק

הויסן ברוטב
 כמובן, זאת, טעמים. באלף בפיך מתפצפצות והן הדקיקות הבשר בפרוסות נוגס אתה
ץ פחות. לא בפין מתסוגגות האחרות המנות הראשונה, המנה

 הכותרת כשגולת טעמים של סימפוניה יום יום כאן מגיש העיניים מלוכסן השף סט-אן,
 ה-פקיןדאק. הוא כמובן) סט-אן, הבית(ושל של והספציאליטה

 הזהב״. ב״ברווז זאת לנסות חייב דאק, פקין - הסיני הכתר יהלום את עדיין טעם שלא מי
וכמה. כמה אחת הטעם-על את שמכיר מי
 מיממה פחות לא נמשך הוא אבל והמורכב, המסובך ההכנה בתהליך אותך נייגע לא
מראש. שעות 24 הזאת המנה את להזמין יש לכן

אישית הזמנה
 - אליה לחזור תשמח שתמיד הסינית את להכיר ובוא אישית כהזמנה הזאת המודעה את קח

השתן. רמת בואן החדשה הזהב-הסינית ברווז
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הזהב ברוח

מראש. שולחן להזמין כדאי החדשה. הסינית

מראש! שולחנות להזמין נא
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מאוזן:
 ):3(הישן בכסף שחסר )1

הצפוניים, שבונים כמו בית
מתמו הוא איך תשמעו עוד
 אלישר) ש. (ע״פ );5,4( טט

 לא אבל ההצגה, את להכין
):4( בלילה

 מכאן יקפוץ השד באלהים, )10
);4( בצוותא ויחזור

(9

תשבצופן פתרו!
2595

הסכר שמאחורי ההר קטע )13
)3:(

 )3,3( בריחה נגד בריח )14
פרוינדן; יעקב (בהשראת

 רבים אוכל וכלי מאכלים )15
 שנה 400 מאז בצפת נמצאו

):4,4((ח)
);4( הנשיא יהודה בר׳ תלוי )17
);4( יורד קומפוזיטור )18
ה בצד מישו שלום פריסת )20

);6,2( שלום
):2,3( זעיר ע״י לי חכה )22
הזרע בפליטת ופגע אסון )24

)3( !
);4(ביומן ספור )25
הלפרין גב׳ כמו בקול קורא )26

)4( ;
);3,4( שריף של התורה )28
).3(בדבר תלוי שהיה הח׳׳ב )29

(5

(6

(7

(8

(9

מאונן־:
המח בתנועת הכה שמשון2)

);3( תרת
 אחרי בנס תואר קבל

);4(סבלנותו שפקעה

 לאחר בשבילים משוטט
 );6,2(לשוא במדריך חיפוש

 הדברים על ולחזור לשמוע
מ);6( בשגיאה

— למכללה שהגיע מזל
 );4(יתבגר שם

הצבא בצמרת ורנה שמחה
)5:(

 אבל זה, על מדברים לא
בקיבוץ, הסופר של במעונו

,3(לצרכיו העונה קטן חדר
4:(

במצוקה הדיאדוכים מן אחד )11
)2:(

 שרים בבית־אל ולוי שמעון )12
);4,5(״הבטלנים׳׳ כמו

 אחרי רצים הממון אוהבי )16
);3,5(מבולבל צבע

):6(לקוסם יניח הידר )19
כמש — בצעקה השימוש )21

):5( תמע
):4(בו חפץ כבר אין כלי )22
):2( לקץ אות עור )23
ב המים אמרו עלה! עלה! )24

);3( מעלות 4 מינוס
).3(בשמו קורא הדור )27

אי- אביגיל---------------- ב י

חיוזית! מי ע
ת נזדיקיס הדבר

<ם1
ז בענ

 תיקנים(ג׳ןקים),י והדברת מומחים
עי ובגדים, ספרים עאחרקי שו
 ומניעת וארועים מיוחד עירפוו
מעופפים. וחרקים יתושים
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