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 הטירור של נוסף קורבן על צה״ל דובר מסר ביולי, 17ה־ השני, ביום

תחי מאז אחרת״ ״דיעה ספירת לפי המשוחררים. בשטחים הפלסטיני
 המחבלים בידי ואשה איש 130 נרצחו הערבית האלימות פרעות לת

הבא: הפירוט לפי הישמעאלים,
האחים. בידי ונשרפו נורו נדקרו, ערבים 93 •
קר. בדם נרצחו יהודים 37 •

נעדר. ישראלי חייל 1 •

גדיש טד

הצודק הנ/״לון מתוך
 סיעות־ בערגה שכינוהו כפי עיראק, לבין הים בין השטח )1(השלמה: ארץ־ישראל

ידענים. אמריקאים בחדווה לו שקוראיו כפי הירדן, לבין הים בין השטח )2(לאומיות. יהודיות
 סוויסה־שווח־ קרהסואץ, ערך (עיין בוטחת. אך איטית, מתפיסת־עולם הנובע קו, בר־לב:
 משוכללים קווים בר־לב משרטט בהווה מפכ״ל.) לשובזרזן. המרכזי ביודהספר בתי־הסוהר,

.),מיני־כספי־פסיב רקע ערך (עיין מסויימות. רציחות־קטנות בענייני יותר,
האח מפניניו ממציא. וסיפורי־בדים. מחזאות בתחום עשיר־לשון, עיתונאי בר״קדמא:

 דווקא ״מדוע קשישים): ו/או ילדים נשים, רוצחי (על קשים" ביטחוניים ״אסירים רונות:
ברור..." לא שינאה? של מוקד־כזה נעשתה אשקלון

 כנופיות־הטרור. של פו״ם למיכללת כינוי־צופן לשומרון: המרכזי בית־הספר
 כסילות, טמטום, ערך (עיין ישראל. במימון כספית, שרות־בתי־הסוהר: בחסות אוטונומית,

קהות.) אווילות,
צו־השעה. בחזקת לירית, אלגיה חיי: בדמייך
 פליט (ח"כ, שריד יוסף נגד כפרובוקציה שהוקמה ועמורה, מסדום חי״ר חטיבת' גבעתי:

 תובע,חקירה־יסורית׳ שריד ספיר־ז״ל). מחבובי חוץ־וביטחון; לוועדת מסתנן מקריית־שמונה,
 אייטם־ בכל־זאת. ממנו, נשמע עוד צץ־רץ. במיפלגת מחסידיו כמה לעצות בניגוד בגבעתי,

הזה. הגבעתי בטוח, תיקשורתי
 אש״ף קאדוק, כחש, ערך (עיין והיפוכו. דבר דמוקראטיה־פלםטינית־חילונית:

ישמעאל.) איסלאם, שואף,
 הדרך )2( הסביבה. בארצות הפורות, לנשי־ישמעאל להתייחס הטובה הדרך )1( דיכוי:

 חצצית, ערך (עיין בארצות־התן. וסדר חוק ולהשיב אוייב כל להשמיד מהצורך להתחמק היחידה
צוקר.) מתלבט, אלוף אנאליטית, חשיבה לשומרון, המרכזי בית־הספר פלאסטיק, מטודנאז,
 ממוצא וילדים־חלקים) (ונשים, סוחרי־עבדים של שדה־ציד נידחת, זירה סודאן: דרום

 ערך (עיין ,ולהם? לנו למדיניותנו,מה מתקשר כהי־עור. לאפריקאיים שדה־קטל הס־מלהזכירו:
, בדמ״ך־ח״). קהות, לבנון,

 כתמורה חסדם, ברוב הישמעאלים, לספק אמורים אשר הסחורה־היקרה בישראל: הכרה
 קאדוק, ערך (עיין ישראלים. הנקראים היהודאין־המרופטים עדת מאת שיקבלו לתרומה
כסילות.) התיקווה, דלוזיה, אילוזיה,

הת ו/או איכפתיות אכזוטיקה, ומבטא המיזרח־התיכון, לתושב מתייחס־באהדה חם־מזג:
להבות.

 גזעני, ביטוי כהשתלהבות. התלהבות ומפרש הנ״ל, לחם־המזג מתייחס־בגנאי חמום־מוח:
כמובן.

 ערך (עיין מופת. בתיקשורת. ■מילים אלפי של גיבור האינתיפאדללה. מנפגעי חמור:
ואכלוס.)

 ,לאינטרס גם במצח־נחושה לדאוג הרפתקנים כמה של ניסיונותיהם־הנלוזים חישוקים:
יהודי־ארץ־ישראל.

 את המבטאה וחילונית, דמוקראטית מיזרח־תיכונית ליישות דוגמה־קלאסית )1(לבנון:
 ומה־ מהאו״ם, מארצות־ערב, מסורים מפקחים של טיבם ואת חיה, הוא באשר האדם חרויות

 ארטילריים לתחמישים ביירות, בסביבות בעיקר ניסויים, זירת )2(ה,ליבראלית׳. תיקשורת
 ערך (עיין מרגיעים. לסמים־נרקוטייס עיקרי בית־גידול )3(ובגדר. דמשק של מבתי־היוצר

אסאד.) ישמעאל, סוטול, בדמיירח״, קיום־הסכמים,
 אלוף קודקוד־בכיר, ערך (עיין המפקד מנחית לפיה צה״לית שיטה לוחמים: מוסר

 ומייד — לכפיפיו בהם׳) ערך,להיכוס מעורפלות(עיין הוראות אנאליטית) חשיבה מתלבט,
 ערך החיילים(עיין נכשלו יעד־סופי) אחחי־צפ״ה, קיחם. ערך להתראיין(עיין לטלוויזיה רץ

 ברוך־ הניצחון המטושטשת, במשימתם הצליחו יתום. הכישלון חדשות־שוקן), !בעתי, חפ״ש,
מתלבט/מחבלט.) קודקוד אשם: ,השיךנימל ערך (עייץ הורים

משתף־פעולה, של אחותו/אשתו לבין ערך) הלם׳(עיין בין,ועדת דיאלוג לוחמים: שיח
 (עיין בריונים. אחים כמה לנערה שאין בתנאי והכל פסיאודו־מלשן, או בשטינקראי, חשוד או

תמאס.) קאביליה, מורשת־ערב, חם־מזו, דיכוי, בר־קדמא, ישמעאלי, כבוד ערך
 הרציחות כל של לפיענוחן מוצלח־כקודמיו, קו־הסברה (רקע): מיני/כםפי/פםיבי

 סוסים, ערך (עייך בגילם. ו/או בגופם חלשים וחזיז־ורעם, הפלא־ופלא שקורבנותיהן, התמוהות,
בדמ״ן־ח״.) מאלט־ויסק׳,

 התקוממות בלבד, פיתרוךמריו׳ בר־לב, לעצמנו׳, תיארו! ,לא ערך עיין מג׳דל־ברום:
עם־שלם.
 יוטבתה. בחי־בר שמור לבעוט. מפליא אך לעוף, יודע שאינו ותקיף, מהיר מוזר, עוף )1(יען:
 בחול, ראשה לטמון נוהגת היען של בתו יצריו. ומתפרצים צווארו מאדים הייחום בעוגת

שחוקה מליצה )2(לאומני. לא אך מיני־כספי־נפשי, רקע על הנ״ל, הייחום בתקופת במיוחד

 של ולסוציאליזם לשלום הבלתי־נלאית חתירתם לגינוי פאשיסטוני־הימין, בשימוש ובלה,
פייסני־השמאל.

 פטר של עירם שכם, לשעבר ויאפוליס, הרומית העיר של שמה־הישמעאלי )1(נאבלוס:
 ערך (עיין לבני־שכם. בטעות המיוחסים ניבזיים למעשים בג׳נין שמוצאו כינוי )2(והחמור.
ישמעאלית.) הכנסת־אורחים מליצות, שפם, פנטזיונריזם, נאווה, כבוד, ריקודי־בטן, עראק,

 של עירם )2(רבודעמון. לשעבר פילארלפיה, הרומית העיר של שמה־ההאשמי )1(עמאן:
 בולעים וחולותיו קרוב, המוחאבאראת־הירדניים(כשהמידבר מטה וגם עוצרים מלכים, שריפים,

 ארץ־ מרתפי־השב״כ, יעילות, זכוודהציבור, טלוויזיה, תיקשורת, ערך (עיין בדומיה). הכל,
׳שראל־השלמה.)

ושם. יד מוסיקה־ויוה, אהבליות, שיכחה, מגידדכרום, ערך עיין הרברט: פון־קארייאן,
פוךקאר״אן. הכרודבישראל, אהבליות, מופת: ערך עיין פון־חוסייני:

 חילונית, דמוקראטיה־פלסטינית ערך עיין בערבית, )2( ביטול. בצרפתית, )1( קאדוק:
לבנון. מנעים,

 בעניין רוסי־ישראלי־אמריקאי, חשאי להסכם מילת־צופן אוזבקים: תמורת שטחים
 לשיטחי־ בתמורה הנגב, מרחבי אל הסובייטית הפריפריה מן יהודים רבבות של טרינספורם

הזוחל. הקאדוק בשיטת שיוגדרו־עצמית ארץ־ישראל
מיני. רקע לישמעאל, מים יבנה, ון ערך עיין תום־לב:

ס) (שב שירוח־בתי־הםוהר

ם — מיחקן־הכליאה עבור שכ

דרושי
מדריכי״ספורט )1(

- סוציולוג/פסיבולוג )2(

דיסק־ג׳וקי )3(

- מישפטי מזכיר/עוזר )4(

יועצת״יופי )5(

שף/קונדיטור )6(

בעיסוק מרפאות )7(

ספרנים )8(

אנשי־אבטחה )9(

לחן, בענפים: שו ס־ ת־ כדורסל, טני  התעמלו
ה מכשירים, ק טי ל ת שרות 6( קלה. א  - מי

ת ח ה לכל א חבל רגון־  מוכר). אי
ה חב ר ה ס ל סו בי שי הקשר ו  בין האנו
ם פי אג השונים. ה
ה ח מ ת ה מ ק סי מו ת ב רחי  הערב (לשעות מיז

מישרה). 4 - בלבד
ה לוועדת מי נו טו או ת. ה מי כו נדרשת הפני י

ח לת סו ם, ני כי מ ס ת הגשת מי עו ת תבי  צוו
הלה, ההיגוי ם רישום להנ לי קו טו  של פרו

ת בו שי ת הי תפו שו קב המ מע ר ו ח  ביצוע א
ת טו ל ח ה ת שעות + צמוד (רכב ה ספו  נו

גלובאליות).
ל פו ת לטי ת בבעיו טיו מ ס ם. של קו רי  הדיי
ת ת עדיפו די ה לבלונ א ל ת מ מו קו מ ם. ב כוני  הנ

ד קי תפ ב ה חיי ס־ גישה מ אני מ הו ת־ אלי ר ב  לי
ת רני תי מ ת־ קן. ללחצי טי ת מי  ה

סיון בעל מי ברזי רב ני ע ט  ידע רצוי ערב. מ
ת ה בהכנ אוו ל ק ת, ב ת. אך המוני תי כו  אי
ת ם בעלו שורי ם כי חי כ ל מו פו ת בטי צו קבו  ב

ת. ת קטנו כונו ת לשיחרור נ קו ע ת מו סיו  פי
רגון מתונות. ט סריגה, חוגי אי ל א  ורית־ ב

קה. מי
טה ה שלי א ל ת מ תי בספרו ש ת( טי ס סי כ ר מ  ה

שרות ט - מי ס ני סט). לני צקי טרו  ו
ה שעות 24 לשמירה מ מ ם. על בי הרי סו ה

אי דה תנ ם עבו לי מה (שווים מעו ם לר קבלי מ ם) ש פלי ם. המטו חי ט ב  מו
ה ב בי ת ס שי ה אנו מ ת. ח תי דו די וי

ם עמדי ם, מו מי אי ת רי מ ח אי שירות א ב א צ ל ד מ ח א ם, ב רגוני ם האי שי ק תב  מ
ת להגיש ם א סי פ ט שכת־הגיוס, ה ה בלי ב ס א ק ת מול שכם, של ב בי ם, ה טו א  ה

שמאל השרוף. לצמיג מ

ליפשיץ מאיר
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