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מאוזן:

 לטלטול מכונות )5 רצינות: )1
 תורת )10 ושבלים; חציר ונעור

 )13 נהר; שפת )11 הקבלה(ר״ת);
 )15 משאות: בהמת )14 איל:

 הנפט שדה )16 בקלפים; האלוף
 )18 בישראל; שנתגלה הראשון

 )21 קולמוס; )20 ומרגיש; רואה
 מודד )24 לעוף: דיור )22 מפלט;

 אפריקה: בררום נהר )25 ארץ;
 )30 דג; מין )28השרץ!י גולם )26

 שיתוק נגד התרכיב ממציא
 של פסולת )31 (ש״מ>: ילדים

 בח״א; טייסים יחידת )32 מתכת;
 )38 סנונית; מין )35 לב; רום )34
 שועלים; ממש' חי )39 שאול; בת
 שבירה כלי )42 הפיל; קרן )41

 )45 בכמות; גדול )43 ונתיצה;
 רבוי; מילת )47 מנוחה; שקט,

 מדבר )50 ההוא; האיש )48
 )51 אדום; ומערב א״י בדרום

 שור )54 כנף; )52 ושמן; רך כבש
 ארם מוכיר )61 אומד; )57 פרא;

 צה״ל מבצע )62 (ש"מ); לשעבר
 באוקטובר ירושלים במרחב

 יעקב; בן )65 שמח: )64 :1948
 )67■ הארץ; במרכז חבל )66

 העולה; השמש ארץ )69 מפתן;
 )72 (ר״ת); עברי משורר )70

 הרמת לפני שדה תבואת
 עז; .אור)74 והמעשרות; התרומה

 עתניאל אבי )77 ניע: )75
 הלכת; מכוכבי אחד )78 השופט;

 תבלין )82 דעת; חסר שוטה )81
 מה )86 אניות; שיירת )85 לקפה;

 ישוב )89 הוראה: )88 עצמות;
 המשנה מימי בגליל יהודי

 טורף עוף )93 עף; )91 והתלמוד;
 )98 מועד: )96 טיפ; )95 (ח);

 בתורה; גדול )100 אחוריים;
ערך: חסר )103 שעבוד: )102
לבשולם: שהגיעו שבלים )104
 יהורי קולונל של כינויו )105

 עשות שהפליא הבריטי בצבא
לוב. במדבר הקווים מאחורי

★ ★ ★

סאונד:
 )3 צאצא; )2 בהמה; עטין )1

 החלק )6 קיטור; )4 מרחק; מידת
 של עיקרו )7 הלחי; של התחתון

 כה, )9 הנצחון; אות )8 העץ:
 )15 חצים; אשפת )12 עצמה;
 את הנושא המיתולוגי הענק

 דבש חלת )17 נגמר; )16 העולם:
 )20 שטוחה; עוגיה )19 בכוורת;

 של הערבי שמו )21 חרבות; תל
 התחוללו שבמקומו המושב
 )23 יואב; במבצע כבדים קרבות

 אנשים חבורת )24 אבנר: אבי
מושבו מקום )26 אחת: בדעה

 )29 בת־קול; )27 האורקל; של
 )33 התמר; לולב )30 חיים; אורח

 )34 הרביעי; החודש ע״ש אליל,
 רפואה; אבקת )36 חרון; קצף,

 נזקים עבור שלומים )37
 )41 נוזלים; עמוד )40 שנגרמו:

 עני )46 בבלי: אליל )44 מתנה;
 )50 וארמית): כאן )49 עלוב;
 המתנהל כדור משחק )53 רקה;
 )54 סוסים; על רכיבה כדי תוך

 בא״ב; אות )55 בבריתא; נאמר
 )59 אביון; )58 בעין: תבלול )56

 או פשוט כפרי )60 מפץ; כלי
 יפני; מטבע )62 אלילים; עובד

גבור )66 עמוק; גברי קול )63

 מוסר — ידוע ילדים ספור
 יותר תדרוש אל — ההשכל

 חבר )71 עצומה; )68 );4,2(מדי:
 )73 (ש״מ); מפ״ם מטעם כנסת
 בירר ריצ׳רד של מסעותיו ספר

 מועטה; מידה )76• הקוטב; חוקר
 )80 קסטה; )79 מוזמן; אורח )77

 אין )84 נצח; )82 שד; עטין,
 .סדרי )87 שליח; )85 (ארמית);

 אדמה גוש )90 (ר״ת): המשנה
 )94 שלהבת; ברק, )92 מוצק;
 סל )97 כתישה: כלי )96 שמש;
 נכבר )101 אות: )99 גדול;

 לבהמה כינוי )102 מוסלמי;
נתיב. )103 צעירה;
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׳7ענל ומניעת וארועים מיוחד עירפוו
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 חושבת אני גיבון. לה ״נתתי ורדה:
לעצ חוש להיות צריך בן־אדם שלכל
 במישחק לשחק צריך לא והוא מאות,

לצי עמדתי אני לו. מכתיבה שהחברה
דה.״

 עם לשבת יותר ״נהניתי אוריאנה:
 הדייגים ועם אמא של האמנים החברים

 כמו לא אמיתיים, אנשים אלה בנמל.
 כל שמנסים האלה, המתיימרים כל

אחר." משהו להיות הזמן
 לא מאמה שקיבלה העצמאי החינוך

 הנוקשה המיסגרת עם הסתדר כל־כך
 אני למה הבנתי ״לא בית־הספר. של

 ללכת רוצה לא אני אם לשקר צריכה
 המורות אחת שאלה פעם לבית־הספר.

היחי הייתי השיעורים. את העתיק מי
שקי וכמובן יד, שהרימה בכיתה דה

 מע־ יצר בית־הספר זה. על עונש בלתי
 שקרים, שמעודדת עקומה רכת־מוסר

 זה. עם להשלים מוכנה הייתי לא ואני
 ואם למעשיו. אחראי בן־ארם לדעתי

 שלא לבית־הספר, ללכת רוצה לא הוא
יילד•

 סגן־מנהל לי היה ט' כיתה ״בסוף
 שהייתי מפני עלי לרדת שהחליט

 מריבות בינינו היו הזמן כל שונה.
 לא שאני אמר הוא אחד יום וויכוחים.

טענ אני האחידה. בתילבושת לבושה
בסדר. התילבושת התקנון שעל־פי תי

 ישכנע גם ואולי דעת־קהל, יעורר זה
נוספים." אנשים

 על שחתמו אלה בין היתה אוריאנה
 לסרב הקורא ,88 השמיניסטים מיכתב
 ״המיכתב הכבושים. בשטחים לשרת

 שלי. גדולה הכי ההפגנה הוא הזה
 יותר דעת־הקהל את לעורר הצלחתי

הפגנות. 100 באמצעות מאשר
״כן. החוק? את להפר קורא המיכתב

 לשלם וגם החוק, את להפר מוכנה אני
 ־־ בשטחים, לשרת אלך לא אני כך. על

 בכלא. זה בגלל לשבת מוכנה ואני
 המיכ־ על איתי שחתם כשסרבן־הגיוס,

 הפגנה לארגן ורצו לכלא, נכנס תב,
 אני להפגין. הסכמתי לא לשיחרורו,

 צריכים שאנחנו המחיר שזה חושבת
אותו. לשלם מוכנה ואני לשלם,
לח אם רבות התלבטויות לי ״היו

 מה לעצמי חשבתי המיכתב. על תום
בש ישרתו לא השמאלנים אם יקרה

 הרי הימניים. רק שם ישארו ואז טחים,
 השתכנעתי אחר־כך יותר. גרוע זה

ולוק הלילה לילדיבאמצע שכשבאים
 משנה לא זה למעצר, שלו אבא את חים

 או שמאלני — זה את עושה מי לו
 על שחתימה למסקנה הגעתי ימני.

 יעורר זה אולי יותר. תעזור המיכתב
למישהו.״ ויזיז ציבורי, לחץ

 עושה היא הזה הארוך הנאום אחרי
־1 עצוב: בחיוך ומוסיפה קצרה הפוגה ׳

יפו חורבות ליד אוריאנה
נהר1ש שה״וזי מפני עלי לרדת שהחליט סנן־מנהל לי היה טי כיתה .בסזף

:

 אותי העיף הוא ובסופו ויכוח, היה
 לאמא ואמרתי הביתה הגעתי הביתה.

הזה.״ לבית־הספר חוזרת לא שאני
 בבית־ ללמור לעבור החליטה היא
בפ ״שם, בראשון־לציון. הפתוח הספר

נה בחברה. הסתדרתי הראשונה, עם
שו שם הכל לבית־הספר. ללכת ניתי
 אחד כל חוגים. יש כיתות במקום נה.

 ושמתאימים בוחר שהוא לחוגים הולך
 להיות לגיטימציה קיבלתי שם לרמתו.

 אני וגם אותי, כיבדו אנשים שונה.
אחרים. אנשים ולקבל לכבד התחלתי
אנ על מסתכלת הייתי לא ״פעם

 את מחפשת אני היום מסוימים, שים
 עם דיברתי לא פעם אחד. בכל הטוב

עכ איתן, מצטלמת שאני הדוגמניות
 טובות הכי החברות לא אמנם הן שיו,
אי לקשקש לי כיף בהחלט אבל שלי,

 ,;לשגות ־
העולם" את

 הכולל שלה, העמוס סדר־היום ן*
 גם היא וצילומים, • לימודים ₪1

 ״אני פוליטית. לפעילות זמן. מוצאת
 שמאלנית שאני למרות בר״ץ פעילה
 עצמי את זוכרת אני מר״ץ. יותר הרבה
 חומר־הסברה מחלקת פספוסית בתור

ל להרצאות, הלכתי תמיד שמאלני.
לפעילויות. הפגנות,
 בזה עסוקה שהייתי תקופות ״היו
לא מבלי אפילו הלילה עד מהבוקר

חשו נורא לי נראית הזו הפעילות כול.
 אשנה לא אם שאפילו מרגישה אני בה.

פרס, ול(שימעון) שמיר לדצחק! כלום

 העולם. את לשנות חולמת עדיין ״אני
 אני ויכוחים כשיש שאפשר. מאמינה

 שייכת לא אני אם גם מתערבת. תמיד
 להיות שלא יכולה לא אני לעניין.

ולוק מתעצבנת אני ותמיד מעורבת,
ללב." חת

 הפוליטית הפעילות מסתדרת איך
 עבודה. רק זה ״דוגמנות הדוגמנות? עם
 יכולות שלי שהדיעות יודעת אני כן,

 קהל לאבר יכולה ואני לי, להפריע
 זה את להפסיד מוכנה אני אבל בגללן,
 אם מזה, וחוץ האידיאולוגיה. בשביל

 להיות אוכל לא מדינה תהיה לא
דוגמנית."
הפעי את בצד תשאיר היא השבוע

לצר מטוס על ותעלה הפוליטית, לות
 כמיס־ חוזה־צילומים לה מחכה שם פת,
 לנסיעה גדולה. סוכנות־דוגמניות גרת

 שתגמור אחרי יובל. החבר מצטרף
המ בית־המלון את ותעזוב להצטלם

 הסוכנות, לרשותה שמעמידה פואר,
 שקי־שינה בטיול יובל עם תמשיך היא

 נוח מרגישה היא בשק־שינה וטרמפים.
 בבית־מלון. מאשר יותר

 טוב שלי. הראשון החבר הוא ״יובל ׳
 כלום, לי אומר לא זה חתונה? איתו. לי
 הדת לאהבה. דבר .שום מוסיף לא זה

 שייכת שאני יודעת אני היהודית?
 להבין מצליחה לא אני אבל אליה,
דתי. לא הוא לארץ שלי הקשר אותה.

הע האהבה את להסביר לי ״קשה
 מצרפת שאחזור אחיי לארץ. הזו נקית

 למרות אבל ביפאן, חוזה לי מחכה
 אני הון, ארוויח אם וגם הללו, הנסיעות

 מדי יותר אני הארץ. את אעזוב לא
 שאוכל מכד־ 'המקום, את ■ אוהבת

לרדת."
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