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 צפור עם עתידות מנחש )3

 דוידו־ אראלה פי (על )3,2,4(
ביץ):

):4(מתמוטט השבט אליל )9
 מנוע עם הנהר את יעבור )10

):4(חשמלי
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);3( במשחק מרי )13
 סערה מעורר שהורחק מדור )14

 דוידו־ אראלה פי (על ):6(
ביץ);

 לעשות למילחמה יוצאים )15
(מ): );4,4(בסדום משפט

נשמתו צאת עד אותו תלו )17
)4;(

ליכטנ אצל בביקור זכה דוד )18
);4( שטיין

 );8( ביציאות מצייתים )20
 לא זה מאליו, ברור בזוגות, )22

);5( בנפרד כמו
 סנטוריון של משקלו מה )24

);3(ירדו? שכלם אחרי
);4(בעמק? קוץ )25
השוטים מן מביאה אינו הירא )26

)4;(
 עושים והם סכס ומסביר חוזר )28

);7( בידיים
רוטשילד משדרות השליח )29

)3.(
מאוגד:

במוסיקה הנאמן לווייתו בן )2
)3;(

 רב הודיע תוספת, עם הגעתי )4
)4;(

 התעלם הוא קרל? איפה )5
 באמצע להופיע מההוראה
);8(התכנית

);6( המטוסים בעד יצביע )6
 הישוב לחצי נשלח סורי דוח )7

)4(1
 משהו מנסים י השיר כשנגמר )8

);5(אחר
 הסופר את יחזיר האוויר חיל )9

);7(אינקוגניטו
);2(בעצם שנון של עניין זה )11
 מהן אחת ורק בשוק 15 הכיר )12

 אראלה פי (על )5,4( נאה
דוירוביץ);

);8(קובע? )אנררוגינוס16
);6(המר הים לחוף לנו הבוז )19
 היוצאים לרברים כסוי יש )21

);5( מפיה
);4(נאמנה מכה וקבל רב )22
);2( חמלה מתוך ברית כורת )23
 את הוציא המלאכה בעל )24

);3(נשמתו
 העיתון עם שלם אינו השם )27

).3(הדתי

 של נדיר אום!? למכירה:
 היה העובט גיליונות

המדינה שנות ראשית מאז
ם ציני ר ד! ל ב ל ב

פון ל )03(726360 ט

קללה זה מתון _
 )19 ד1מ11ם (המשך

לז על־נקלה יוכל חדות שאוזניו
 ממה אפילו רעיוניות, חריגות הות

בליכוד. המרכזי" כ״קו שמוגדר
 מתארגנת היום ״כבר לדוגמה;

 מיהודה חברי־מרכז של קבוצה
 להקים להפסיק שתדרוש ושומרון,
שה משום ביו״ש, חרשים יישובים
 בקשיים, נמצאים הקיימים יישובים

תד זו קבוצה מתמוטטים. וחלקם
 היישובים של וחיזוק עיבוי רוש

הקיימים.״
ה ת א  בדרישה תומך •

הזאת?
 בדרישה תומן בהחלט ״אני
 יש מרוכזת יהודית לנוכחות הזאת.
 מאשר גדולה יותר הרבה תרומה

אנשים." שמונה של ליישובונים

ל ד ב ה בביצי□ ה
 מזכ״ל כיום עמירב, ץץשה

 אופקי□ שלאנשי מספר שינוי,
 מובהקות יוניות עמרות ודומיהם

 לבטאן יעזו לא שהם אלא כשלו,
רם. בקול

ה ת א  אנשי את מכיר •
החדשה? ההתארגנות

חל היטב, אותם מכיר אני ״כן,
 אורי גם שלי, בקבוצה איתי היו קם

 בתוך חבר׳ה הרבה די יש יעקב.
 נקטו השנים כל שבמשך חרות,

 ההבדל בשקט. אבל יוניות, עמרות
 אמרתי בביצים. הוא לביניהם ביני
 וש־ שלנו, על לעמוד שצריך להם

 יש אבל מעטים, נהיה בתחילה
 אבל ושרים. חברי־כנסת גם כמונו
 גם רואה אני וכך פחדו, מאוד כולם
חוש שהם מה הזה. החוג את היום
 עם לרבר שצריך יודע: אני בים

טריטו מפשרה מנוס שאין אש״ף,
 לומר מעזים לא הם אך ריאלית.

 כי דעתם, שזו ספק לי אין זאת.
בע ביחד היינו הזו, בתנועה הייתי
 בימי־עיון.״ ארוכים, רבים

ה ת א יבט שהם מעריך •
בעתיד? אלה עמדות או

 לשום לכת ירחיקו לא ״הם
 מה תראה מפחדים. הם כי מקום,

 פ־ימ היא היום של חרות לי. עשו
 אחרי במיוחד טוטליטרית, לגה

גדו כבר הזאת החשיפה גם עמירב.
עליהם. לה

 הוא יעקב. אורי את מכיר ״אני
 לא הוא אבל וריאליסט, טוב בחור
 מרחיק־לכת. מהלך להוביל יוכל

 ולשכנע להלחם צריך בפוליטיקה
 שמתוך בטוח אני חברי־המרכז. את

 חושבים 1000 חברי־מרכז, 3000
 שהם(חוג המיכתב את ראיתי כך.

 אמרו הם לשמיר. שלחו אופקים)
 לא־ברורים. כלליים, דברים שם

לאו לא בעיקר ביצים, אין לחברה
 אימפוטנטית, קבוצה זוהי יעקב. רי

 שמתרחש מה מראה רק זה אבל
 אמר בזמני השטח. לפני מתחת
 יש השטח לפני שמתחת שרון

 זה הליכור. בתוך גם שלום־עכשיו
יחיד." היה לא שעמירב מראה

ידעתי ״לא
 לא מאופקים החבר׳ה ולי

 מה אבל לכת, עדיין הרחיקו
 הספיק בתיקשורת פורסם שכבר

בהתאר מהחברים כמה לקומם כדי
הס להביע ולהניעם החרשה, גנות

תייגות.
 של עוזרו לשעבר בשארי, חיים

 היה שריר, אברהם שר־התיירות
 הוא החוג. של הראשונה בפגישה

 הוא שרון. בשר כתומך ונחשב נץ
כרי את המעטה, בלשון אהב, לא

המתון" ב״חוג התיקשורתית כתו

מהמועמ אחד הוא בליכוד. החדש
 וזה הליכוד, צעירי לראשות דים
 שיסייעו הדברים מסוג בריוק לא
זה. יעדו את לממש לו

מוצי איך יודע לא ״אני בשארי:
הס כשלא לעיתונות, הורעות אים

 דיברו בכינוס השם. על אפילו כמנו
 חוג־שיחות, או חוג־סלון על יותר

 כל אידיאולוגי. חוג על מאשר
 בצורה לעיתונות הגיע העניין

 התקבלו לא כי ומעוותת, מסולפת
 שקראתי למה החלטות. שום שם

 מה עם קשר היה לא הארץ בעיתון
בפגישה." ששמעתי
ז א  ב״חוג מדובר לא •
מתון״?
 דין־ פי על שהולכים ״לאלה

 מהפרת היא ארץ־ישראל תורה,
 אז נהר״הנילוס. ועד והחידקל
 ער מהים ארץ־ישראל גם בשבילם

מתון." זה הירדן■
רי או מת למשל, יעקב, •

 חדשים יישובים להקמת נגד
בשטחים.

 ראשונה פעם זו באמת? ״מה,
 בדיעה לא אני זה. את שומע שאני

חד יישובים הקמת בעד אני הזאת.
 שהאיריאולוגיה חושב ואני שים,

לק כדי טובה שהיתה הליכוד, של
 תהיה בעבר, הציבור אמון את בל

ולהד לכבד צריך בעתיד. גם טובה
ללי המערך בין ההבדלים את גיש
ברו שהיו הקווים את ולחזק כוד,
 להגיע נוכל כך רק בעבר. רים
בעבר. לנו שהיו כמו ,48ל״

להיש צריכים שאנו חושב ״אני
 אני הליכוד. לעקרונות נאמנים אר

 רק אבל רבים, רעיוניים חוגים בעד
שהלי במיסגרת שנישאר בתנאי

 את לשנות יומרה ללא קבע, כוד
הטי בין להלך או התנועה, ערכי
הסופית." המטרה ראיית ללא פות,

א ל ד ל ח פ
 שמיר־ארנס במחנה בידים ן*
 החדש החוג שמטרת מעידים ^
 לחץ וארנס שמיר על להפעיל היא

 שרי־החישו־ של הלחץ מול נגדי,
קים.

 מטרה משרת הזה העניין כל
כפולה
 התהליך את לקדם ניסיון •

המדיני.
 אול־ אהוד מרידור, דן הצלת •
 ה״שמאלי" מהדימוי וחבריהם מרט

 שיימצאו כך על־ידי בהם, שדבק
מר בעמדה וארנס שמיר עם יחד

 גם לחצים עליה שיופעלו כזית,
 בכיר במיפלגה. משמאל וגם מימין

שמט מעריו שמיר־ארנס במחנה
לתמי להגיע היא החדש החוג רת
 50 של גודל בסדר משמעותית, כה
בחוג. שיהיו חברי־מרכז, 100 עד

לת בדרך החדש, החוג בעיית
 תהיה בליכור, משמעותית מיכה

 ״שמאלה", מהיסחפות להימנע איך
 הפנים־מיפלג־ מהקונסנזוס ויציאה

 שאותו מצב ליצור תוך-ניסיון תי,
 ״שאנשים כך: יעקב אורי מגדיר

 בלתי־שיגר־, דברים ויגידו יעזו
לפחד.״ ומבלי לחשוש מבלי תיים,

 השבוע היו במצןדח־זאב רבים
 הצלחתו לסיכויי באשר ספקניים

 יעקב אורי אבל החדש. החוג של
 משנתיים ״יותר להתמיד: מבטיח

 על שיחות אנשים עם מקיים אני
מש לעשות החלטתי הזה. הנושא

 שום לי אין עשו. לא האחרים כי הו,
 שמאפיין מה פוליטיות. שאיפות

 חושב אני לי. שאיכפת זה אותי
 גזרתי כואבים.לי. ודברים הרבה,

 בדבר אפעל עוד שכל עצמי על
 שום עצמי על אקבל לא — הזה

 לעשות לי שיפריע פוליטי תפקיד
זאת.״
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