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מאוזן:

 לגנותו באדם טבוע סימן )1
כוכ קבוצת )5 ):3,3(לו לבוז או

 ממזכירי אחד )10 בקיץ: בים
 משאבת )11 לשעבר(ש״מ); או״ם
 הרבה: )14 שבלים: קני )13 הדם:

 נזכרת חיה )16 מחור; יוצא )15
 עני: )18 משובח: שעורה במקרא,

 תואר )22 בארץ: הר )21 תוך: )20
 חרישה: טרם שדה )24 הולנדי;

 קיסם )26 לטוב: נבדל נבחר, )25.
 מראה, )30 שוקת: )28 דק; עץ

 אבל; כאב, )32 סלח; )31 הבעה;
 סופר )35 בספק; מושל אינו )34

 )38 ערבות"; ״זאב בעל גרמני
 )39 וכשות; מדבש חריף משקה

 צ׳כיה; בירת )42 יתן; מי )41 זז;
 (ש"מ) 1935ב״ צ׳כיה נשיא )43
קט תולעת )47 השמיד; )45 (ח);
 עשב )48 הצמר; את המכלה נה
 מידת )50 בשדות; העולה רע

מס משורר, )51 בבריטניה; אורך
 )52 אמריקני(ש״מ); ומבקר פק

 גרמני קומפוזיטור )54 ליבו; גבה
 עוף )57 למחול"; ״הזמנה מחבר

 צמח, )62 יפני; מטבע )61 ים;
 )64 לקפה; כתחליף גם משמש

חר גבעת )66 תומר; )65 שנון;
 שיח )69 נח; של בכורו )67 בות;

 חומר )70 הקטניות; ממש׳ בר
 לגריפת כלי )72 לכתיבה; נוזל

 טכנאי )75 לגג; כסוי )74 אשפה;
 )78 אלהים; מלאך )77 שינים;

״המ יהודי(ש״מ) אמריקני סופר
 .גדולה; עיר )81 הקיץ״; על רד
 של נכדו התלמוד, פרשן )83

שהופ הגשרים מספר )85 רש״י;
אינס )86 הגשרים״: ב״ליל צצו

 )89 אנא; )88 חזקה; נטיה טינקט,
באנג ידוע סוסים מרוצי מקום
 אחד )93 עתיקה; מידה )91 ליה;

 יחידה )96 רב; רכוז )95 מפר״דס;
 עוללים )98 חשמל; עצמת של

 על המורה סימן )100 ויונקים;
 על המורה מילה )102 הכוון;

 מלך )104 קיטור; )103 שייכות;
 חמדה לראות שנענש פריגיה

 להופעה צוות )105 ליהנות; ולא
 אמנותית.
מאוגד:

 )3 אויה; )2 שרף; נותן עץ )1
 חבל )4 צמח; של עבה גבעול

 הבאה מלה )6 במצרים; ארץ
 הגדול שאלכסנדר מה )7 למעט;

 )9 דעת; קל )8 בגורדיום; חתר
 בן אלישע של כינוי )12 קוץ;

 שממנו העץ )15 שנתפקר; אבויה
 מבקר )16 (מ); תיבת־נח נבנתה
 )19 גדר; )17 (ח); זרה בארץ
 )21 נחשול: )20 טוב: דורש נאמן,
 קולות )23 המערבי; בנגב ישוב
 ראש כסוי )26 רעה; רוח )24 בכי;

)29 בממשלה; שר )27 לנשים;

 בלונדון; רובע )30 הלצה; הדוד,
 לבנה מתכת )34 נחפז; לא )33

 פחת; גרעון, )36 מהלידה; שאינה
 אריתריאה; מלך של תארו )37
 תו )41 בושם; צמח אבקת )40

בדורו תמים צדיק )44 מוסיקלי;
 )47 הניבים; בין שן )46 תיו:

שיי )50 נפש; פדיון )49 כועס;
 )53 מכובדת; למשפחה כות

 — בריטי סופר )54 השערה;
 )55 רדינג"; מכלא ,״הבלדה

 י״ב); מ׳ מדד(ישעיהו )56 צאצא:
 של מחזה )59 קדמון; תכשיט )58
 )62 דוכן; )60 רסין; בטיסט ז׳ן

)66 מובחר; אריג )63 גבוה; רם,

 התנאים בידי שכונסו ההלכות
ממו איטי רקוד )68 האחרונים;

 )73 כבוד; הדר, )71 צרפתי; צא
 עובד )77 שפל־רוח; )76 צנוע;

 )80 הסקוטי: חצאית )79 בשכר;
 מורה )82 ומפוטם: שמן כבש

 )85 קצר; עיוני חבור )84 הלכות;
אלק לוח )87 ים־תיכונית; ארץ

 רעד; זעזוע, )92 צופן; )90 טרוני;
 רקוד )96 חרקים; צעיר )94

 )97 רבעים; שלושה של בקצב
 אל )99 רבלים; רב טורף רמש

 היוונית; במיתולוגיה היערות
 חד; סלע צוק )102 פקודה; )101
העברי. בלוח חודש )103

י ינאי אביטל-------------
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 הייתי ,1950ב־ חדש לתיכון כשבאתי
 בבוקר ורבע 6ב־ מהבית לצאת צריכה
 ורמת־גן. רמת־השרון דרך ולנסוע

 העילית של המי־ומי כל אז איתי למדו
 שקטה. ילדה הייתי ואני תל־אביב, של

בנים־של. היו כולם
למשל? •

 כולם גוברין. של והבן אשכול תמר
שמות. היו

התביישת? •
 היה מופנמת. מאוד ילדה הייתי מאוד.

 ביני בלימודים מאוד גדול פער גם
 ללימודים כפר של לימודים בין לבינם.

עיר. של
 בבית־ מנהיגה היית לא •

הספר?
 אולי הייתי לא. ואופן פנים בשום
 חב״ש בכיתה. שקטה הכי הילדה

 בכיתה למד בן־שחר) חיים (הפרופסור
 יהיה שהוא אז כבר ידעו עליו שמעליי.

כוכב.
 היה אחד כשכל בשמינית, דרך כוכבי

 סיפרותית. יצירה על להרצות צריך
 לפני ועמדתי הפה את פתחתי ופיתאום
 שאני האמינו ולא עמדו וכולם הכיתה,
לדבר. יודעת

 היה לבית־הספר, בהתחלה כשהגעתי
 הוריי פער. של גדול מאוד שוק לי

 מהחממה אותי הוציאו הם סיכון. לקחו
למים. ישר אותי וזרקו הכפר של
סבלת? •

 לי היו כן. — מסויימת במידה
 שמאוד מורים לי היו אבל קשיים,
 בי שהשקיע מחנך לי היה אותי. עודדו

ביטחון. המון לי ונתן
 משוס בך, זילזלו החברים •

בת־בפר? שאת
 בת־כפר הייתי קשה. לי היה אבל לא,

נאיביות. בעיקר בזה, שכרוך מה כל עם

 לא שאת אומרת זאת •
מילדות? מנהיגה

 בתיכון כן. — היסודי בבית־הספר
. א ל -

 לך היו חלומות איזה •
בילדה?

 רוצה שאני אמרתי ,11 בת כשהייתי
 יודעת לא אני בירדן. שגרירה להיות

 שגרירה, דווקא לזה. הגעתי איך
ירדן. ודווקא

 רוצה אני מה אותי שואלים כשהיו
 שאני אמרתי גדולה, כשאהיה להיות
 שלי בבית אבל מישפטים. ללמוד רוצה
 יום אומר. היה שהמורה מה קובע היה
 עם ליום־הורים הלך שלי אבא אחד

 לו ואמר בהרצליה, בית־הספר מנהל
 המנהל מישפטים. ללמוד רוצה שאני
 ללמוד זה טוב הכי אשה שבשביל אמר

מורה. להיות
להוראה? הלסת זה בגלל •
 כל לאורך חותמת כאילו היתה זו

 להיות לאשה טוב שזה שלי, המסלול
מורה.
 ולא טובה ילדה היית ואת •

התמרדת?
לא.
 ללימודים ובשהלכת •

 שתהיי ספק היה לא גבוהים,
מורה?

 שלושת־ רק מורה הייתי אבל כן,
 את לנהל לי נתנו ומייד שנה, רבעי

לאירגון. הגעתי מאוד ומהר בית־הספר,

 ראש־ להיות חלומות לד היו •
ממשלה?

לא. פעם אף
היום? לך יש •
 פחד־מוות. מפחדת אני לא. פעם אף
 אני באחריות, יותר נגועה שאני ככל
 גודל מה יודעת אני פוחדת. יותר

האחריות.
 יותר שפרם חושבת את •

ממך? מוכשר
ספק. של צל לי אין אחוז. מאה

גבר? שהוא משום •
מוכשר. מאוד שהוא חושבת אני לא.

 שאת לזה קשור לא זה •
אשה?

 היום יודעת אני קשר. שום לזה אין
להתמסר. צריך כמה
מתמסרת? לא את ועכשיו •

 מאודי, בכל התפלןיד את עושה אני
 יש ולמישפחה. לבית זמן לי ונשאר
 לבד להיות רוצה לא ואני ממני, ציפיות
 להיות רוצה אני ריק, לבית ולבוא
 כך אבל שלי, בעיה זו .120 עד נשואה

רוצה. אני
 להיות רוצה אני האומר! אדם זה מה

 התנסיתי לא עוד אני ראש־ממשלה?
 אצליח. לא אולי שר, בלהיות

 שינתה אי־הצלחה ממתי •
פוליטיקאי? אצל משהו

 כישלונות. עם לחיות קשה מאור לי
 אני מצליח, שלא משהו עושה אני אם

̂וסן עצמי. את אוכלת  מיפלגת־ של הו
 רק היו לא שאננים היה העבודה

 בעמדות־ביצוע, היון אלא פטפטנים,
 דברים, לעשות שצריכים הרגישו
 אנשים יש הקום מטרה. לשרת

 הם ניסוחים כמה שעם שחושבים
1 הכל. להיות יכולים

ת א טוב? יוקנר יכולה •
 לעשות יכולה >ני יודעת. לא אני
 אשמח. — הידמנות לי תינתן ואם טוב,
 זה. בשביל וארץ שמי^ם אהפוך לא אבל
 את אלחם לא אני! כוח. לי אין

 אחרי הרי שלי. האישיוון! המילחמות
 מטר אותו מקבלים כולם 120 גיל

/ מרובע.

הפעי על בעלך אומר מה •
שלך? לות
 לו יש וןור־פעמית. אמירה לו אין

 היה הוא בהתחלה משתנות. אמירות
 חיים. של שונה אופי זה כי קשה, מאוד
לישיבות. והולך נעלם אדם
והמישפחה? •

קשה. מאוח לשנינו היה
 יותר לתרום צייד היה הוא •

בבית?
 לתרום צריך היה מסויימות בשנים

הילדים, בגידול רגןל אבא מכל יותר

 אשה לו שיש ולהש|לים לקבל וגם
ברזל. של עצבים צחיך היה הוא כזאת.

קשה? היה •
 ברור קשה. מאוד היה זה קשה. מאוד

 בשלות יותר ויש עוברות) שהשנים
 שאוהב ארם אני החברות[ מבחינת
 באה וכשאני החוצה, דברים לשפוך
 מדברת אני אדבר? אמי מי עם הביתה,

 היה אותו. מעניין תמוד לא וזה אליו,
לקונ איתי ללכת אות|ו מעניין יותר
ליס. צרט,
 לאורך אותך עודד הוא •

הדרך?
לא. לגמרי

ואותך? עצר הוא •
 הוא אותי. שעצר לומר יכולה לא אני

 נוצרו האיזונים דסדים. עם השלים
היום. אחר־כך,

חוכמה. לא זו היום •
 חוכמה זו וביחד, היום, עד להגיע אבל

 לעבור שצריכים התמודדות זו גדולה.
ביחד.
;?בשל? היה הוא •

 הכי אבל התארגנתי. הזה בצד לא,
 כשהייתי הארוכות, השעות היו קשות
 את להאכיל צריך היה והוא לבית מחוץ

 מסויימות בשנים אותם. ולחתל הילדים
אותם. שקיפחתי הרגשה לו היתה

? ך ל ו •
 זקוק הוא הורים, לילד יש עוד כל
 שהחסרתי שדברים תושנת אני להם.

 בתקופות השלמתי מסויימות בתקופות
חיי נשארים שתמיד למרות אחרות,

בים.
בך? גאים הילדים •

 אני בסך־הכל שכן. )חושבת אני
) שכן. חושבת

בך? גאה הבעל •
כן. חושבת אני ̂ז
 להיות מרגיש הוא איד •

של? הבעל
מפריע. לא היום'זה לדעתי,
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