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מאוזן:

חלק1  מוסף של 18 מתפילת )
 )10 לב: המיות )5 בראש־השנה:

 אמריקני; ומבקר משורר מספר
 )14 מצרי; אל )13 חומה; )11

 מארבעת אחד )15 צאצאה;
 ע״פ'הקדמונים; העולם יסודות

 כינוי )20 גבוה; )18 מהר; )16
 )21 הכוכבים; ממזלות לאחד
 בדרום נהר )22 ראשונה; הנחה

 המסית המלאך )24 אפריקה;
 בעל־חיים )26 רקב; )25 והמדיח;
 לבן(ח); )30 הגיעו: )28 חד־תאי;

 )32 הכבד; מן המופרש מיץ )31
 )34 צרפתי(ש״מ); יהודי מלחין

 הפה; בחלל נוזל )35 נשיבת־רוח;
 מכינויי )39 מקראית; רוצחת )38

 )42 התוים; בסולם )41 האלוהות;
 )47 מאפה: )45 זז; )43 חרב; יבש,

 )50 לאטו; כבה )48 כנף־עוף;
 אספת של לחדשים כינוי

 בימי ובאדר באלול תלמידים
 ששה )52 עני; )51 בבל: ישיבות

 אנרגיה; )54 (ר״ת); משנה סדרי
 המספרים; במערכת ספרה )57
 מן )64 יבם; )62 משענת; )61

 )65 הפה: בקדמת החדות השינים
 (67 מובחר; זהב )66 סלח; ויתר,

 חזקה; נפשית נטיח )69 שלילי;
 )72 בקורה; הרחב המקום )70

 )74 גרמני; ופסנתרן קומפוזיטור
 לעומת הרחב החלק — באריגה
 אבי )77 מפסלת; )75 המארך;

 בר פרח )81 נקה; )78 אהוד;
 הולנדי: תואר )83 בסתו; הפורח

 ייסד שם )86 לאחור; פונה )85
 • )88 היהודים; מדינת את הרצל

 ׳־' המקיף מגן כלי )89 הפנינה, אם
 מלחינים משפחת )91 הגוף; את

 )95 להבה; )93 ידועה; גרמנים
 בן )98 הכבשים; אחד )96 ריבע;

 . הקולנוע; מסך )100 המשפחה;
 י• )104 נוגש; (103 דורון; )102

 הקדושה מריה של כינויה
 בהרי קבוץ )105 לנוצרים;

).3,3(הכרמל

מאוגד:
 )2 זקופה; בקומה קוממיות, )1

 נהר )4 הגה; הביע, )3 מסמר;
 )7 מתיהד; )6 אפריקני; דרום
 עתיקה עיר )8 רבש; חלת

 את המניע הגורם )9 במצרים;
 )15 שדה; )12 החשמל: זרימת
 מגלב: )17 שרט: חצב, )16 חלון:

 לדת היהדות מן שעבר מי )19
 מחוקק )21 מתנפל; )20 זרה;

 )24 תווך; )23 עתיקים; בימים
קול )27 חיבור; )26 אחוריים;

 שם )30 שעבר; בלילה )29 עמום;
 )33 העברי; בנקוד התנועות אחת

 הבקר: לזרוז מרדע )34 גן־חיות;
באפ מדבר )37 גחלת־אש; )36

 )41 ההוא(ארמית); זה, )40 ריקה;
 עשיר(ח); אציל, (44 צעיר; עדין,

 דברים; של ערימה )47 ענן; )46
 רהיט; )50 טפילה; תולעת )49
 אוטומטי; רובה )54 מתחכם; )53
 )59 מוקש; )58 אנא; )56 די; )55

 היוונית; במיתולוגיה וחמרן קטן
 לעזרה; זקוק בדוחק, שרוי )60
חשוב כלי )63 לצאן; חג >62

 נמל עיר )66 בעתון; במערכת
 טונים שמונה )68 ביוון; ותעשייה

 עם־הארץ; )71 המוסיקה; בעולם
 גבר, )77 מדבר; )76 בחר; )73

 אלפים; עשרת )79 איש(ארמית);
 )82 גדולה; למעצמה כינוי )80

 האופן; ציר )85 דג; מין )84 כנף;
 )90 ישראלי(ש״מ); משורר )87
 הקדמוני; הבר שור )92 נשק; סוג
 חיק )97 בבגד; עודף סרח )94

 בו־ )101 יום־טוב; )99 הבגד;
ממ משרה נושא )102 יעקב;

. , טפה. )103 שלתית;
<נ
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מיפרגות
טובות שנות

 רווחה ביגוי, שגת
 עסקני מאחלים וכבישים

 המרבז לחברי חרות
מימלגתס של

 הרד שהמינהג היה נדמה השנים עם
 — ברכה איגרות מישלוח של מאנטי

 ״שנות העם, בפי מכונות שהן כמו או,
העולם. מן ועבר פס — טובות"
הוא. כך לא אך

ב ממשיך טובות" ״השנות מינהג
האח בשנים נהוגה שהיתה מסורת
 הציניות המדינה. קום של רונות

 היושב בעם טובה חלקה כל שתפסה
תנועת־החרות. חברי על פסחה בציון

שומרת־מסו־ לאומית לתנועה כיאה
 שרים, ראש־הממשלה, מקפידים רת,

ופעי חברי־דירקטוריונים חברי־כנסת,
 כרטיסי- לשלוח בתנועה מרכזיים לים

 2100 מגלים ראש״השנה בערב ברכה.
 שתיבות־ תנועת־החרות מרכז חברי

 כרטיסי־הב־ מפוצצות. שלהם הדואר
עבר. מכל מגיעים רכה

ובמוס בכנסת תנועת־החרות נציגי
 לחברי־ מזכירים אחרים מרכזיים דות

ש קיומם. את תנועתם  המרחיקים- י
 על מספרים הם ובכרטיס־הברכה לכת,

 הצעות־ כולל זה ומעלליהם. מעשיהם
שדיב בעיתונות כותרות שהעלו, חוק

 הארץ לשלמות תרומתם בשיבחם, רו
 תנועת־הח־ מצע על לשמירה ודאגה

רות.
 לבירכת המתייחסים חברי־כנסת יש

של כרטיס־כניסה כאל השנה־הטובה
 פרט כל מפרטים הם הבאה. לכנסת הם

 נלחמו שהם בתנועת־החרות, הקשור
ע את מדגישים למלאו, והקפידו עליו

 רומזים.• וכאילו הפרלמנטרית, בודתם
כש עבודתנו ואת אותנו תשכחו אל

הב חברי״הכנסת את לסמן באים אתם
התנועה. של אה

האי המאבקים שלום. נתיבות
 הכל נעלמים. כאילו המחנות בין שיים

 לוי, מדויד אנשי־שרון ברכות. מקבלים
משמיר. אנשי־לוי משרון, אנשי־ארנס

 דרך מצא קורפו חיים שר־התחבורה
 נראה ועליה גלדה, שלח הוא מקורית.

 נתיבי־איילון. כביש ממעוף־הציפור
 חברי־ההמרכז 2100ל־ איחל קורפו
נתיבו וכל דרכי־נועם, שדרכיה ״שנה
שלום." תיה

 בירך לוי, דויד שר-הבינוי-והשיכון,
 נדמה והיה ויצירה", בניין ב״שנת
 עבודה בשנת יברך קצב משה שהשר
ומבו טובה ב״שנה הסתפק הוא ורווחה.
רכת״.

רי שלח גדות גירעון חבר־הכנסת
 של פרי־ידו ז׳בוטינסקי, זאב של שום

ליפשיץ. אורי הצייר
 שינה שמיר, יצחק ראש־הממשלה,

 כל זכה הקודמת בשנה ממינהגו. השנה
 בתמונתו השנה בערב־ראש חבר־מרכז

הז השנה חתימתו. בצירוף שמיר, של
 חברי־המרכז את ראש־הממשלה מין

 הקשר זאב. דת1במצ כוסית להרמת
האישי.
 חברי־ גם יש האומה. חשבון על
 ודן לנדאו עוזי ביניהם צנועים. כנסת

 ברכה להדפיס העדיפו אשר מרידור,
 ללא הכנסת. של נייר־מיכתבים על

וצבעים. קישוטיה עיטורים,
 צבי רשות־שדות־התעופה, מנכ׳ל
 של תבליט ועליה ברכה שלח גוב־ארי,

 שלח רייסר מיכה חבר־הכנסת מטוס.
 כ־ בציבעי היקה מועדון בשם ברכה

 אשכולות־ של דגם ועליה חול־לבן,
ענבים.

 כל חבריה. את לשרת ערוכה הכנסת
 ברכות לשלוח המעוניין חבר־כנסת,

 הכנסת מן מקבל החדשה, לשנה
 השמור תקציב המישלוח. עבור תקציב
 דבר כל לשלוח ברצונו אם לזכותו,

החדשה. לשנה ברכות במקום אחר
 מוציאים אינם והשרים חברי־הכנסת

 האיחולים מישלוח עבור אגורה מכיסם
 האחדות שנת לשנת־השלום־והביטחון,

הפר שנת ולארץ־ישראל, לעם־ישראל
לבביות. ברכות כאלה ועוד והיצירה יון

 הם תנועת־החרות של חברי־־הכנסת
ל ברכות השולחים היחידים הח״כים

 מרכז־התנועה. חברי לכל החדשה שנה
 יוצאי את רק המאפיינת המסורת, זו

 נוהגים המיפלגות ביתר סצודת־זאב.
 החדשה לשנה ברכות לשלוח הח״כים
 סתם או ידידים קרובים, לחברים
ת מכרים• ד ד ד מ ל ט ■ אג

כי חיים דר
התמוקות עיוורון

שגרת לשתי נידונה האם
 עיוורון שגרמה על מאסר

המגית לבתה
 נאסרו השמות כל בדוי, (השם ורד

 ג. ק 1.8 מישקל בעלת נולדה לפרסום)
״ ה־ בשבוע נולדו התאומה ואחותה היא
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קודמו של הברכה גלויית
— לקלפי בבואכם

הגלויה של השני הצד
ברכותינו! אח תשכחו אל

 מישקלן בגלל אמן. של להריונה 36
 י בבית־החולים. התינוקות נשארו הירוד
 בעוד הביתה, ורד נשלחה חודש כעבור

 בבית־ נשארה התאומה שאחותה
 עד חודשים, חמישה במשך החולים
מותה.

 ורר נידונה הולדתה, אחרי חודשיים
 לה שגרמה היא אמה לעיוורון־עולם.

 לא בבית־המישפט הנוראה. הנכות את
 פיינשטיין, רוני עורך״הדין הכחיש

 היכתה אשר היא כי האם, של סניגורה
 כי טען רק הוא בה. וחבלה הבת את

 את לתינוקת גרמו לא אלה חבלות
העיוורון.

 התנהגה מדוע וסיפרה העידה האם
 עקב כי סיפרה היא שהתנהגה. כפי

 והתפרים קיסרי, ניתוח עברה הלידה
 עצבנית היתה היא היטב. התאחו לא

והתכווצויות. עייפות מכאבים, וסבלה
 התיק היה פרידמן, רות לתובעת,
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