
לשמאל: מימין
I( ציון )6 ארג; עשוי מיכל )4 אשמדי; בצבא חיל 

משנה; סדרי ששה )9 מסוים; לענין האחרון המועד
II( שחורה; מרה )16 שקיים; מה )14 לבית; מכסה 
 חתיכת )24 שערות; ללא ראשים )21 דק; ענף )19
 יחד; שרים אנשים קבוצת )26 וארוכה; צרה בד
 נער )35 טינופת; )33 תבשיל; מין )32 עני; )30

 פעם; עוד )38 רכה; שכבה מכוסה )36 באנגלית;
 נמצא; )43 שמח; )42 פלאי; מזון )40 קוסם; )39
; שייך )45 . . .  )49 תבואה; )48 ארגונה; )46 ל

היר בעמק קיבוץ )50 זמנו; שעבר לאחר טוב יותר
 )53 מדף; )52 מזל; למשחקי מפורסם מקום )51 דן!

 מורכב )59 הווה; )58 שייכות; מלת )56 אוי; )55 סוד;
ה הנשים שמלות אפנת )60 נקודות: של סוף מאין
 )63 עולה; קרבן לא אך קרבן, )61 אחרונה; לפני

 געש, )66 ראש; קצוצת לכינור, מפורסמת סונטה
 בשר. קרומים עליו )71 שלי; החמור )68 רעש;

שהש צבאית לכת בן )75 נודד; )73 וגידים; עור
רי בושם צמח )78 ;1250 בשנת מצרים על תלטה

 )81 מסויימת; בארץ האזרחי השלטון ארגון )79 חני;
 )84 הכלב; של ביתו )82 השכל; מוסר עם סיפור
 שלא יצור )87 מעיל; עליו לתלות )85 לילה; פרפר

. )88 מדבר; .  גב את ששבר הדבר )90 וחומר! .
דובינר; בידי שהוקם עסק )93 מזמר; )91 :הגמל;

 שפה אבני )95 לאחרונה! נכשלנו בו כינוס, )94 ד
 זכרון; מצבת )99 מתת! )97 גבגוגי; )96.יקרות;

נוח; )103 משח! )102 אופיר! השם 'לפני )100
 כבד! דבר )107 הולנדי! לשם מקובלת הקדמה )103 ׳
 והתחמם, קר היה )112 מלך; פני בו. מקדמים. )_110 .
 לכבודו; שקמים שיר )116 שטף; )114 במהופך; י

דברים; שני מחבר )122 בסבו״ם! הראשון * )120

 צלי־ מאכל )126 ידע; )125 אחד; שהם שניים )123
 מטייל; )129 המחיה! ליוקר מידה קנה )128 אש;
 מקלפי לאחד כנוי )132 במהופך; בגדים אוכל )130

 יחידת )136 קלוע; כלי )135 מיאון: )133 המשחק;
 שטח )139 זרוז; מלת )138 חשמל; לנורות מאור
 )141 ארה״ב; של קודם נשיא )140 ישר; קרקע

 בלי האילנות, חג יום )142 כאלוף; שמתראה אחד
לש צרפתי מטבע )145 עמודים; שני )143 החודש;

 )148 קוריאה; של המודח הנשיא )146 ;הפוך עבר,
 לבגרות; הגיע שלא צאן )150 מספיק; )149 משורר:

לצ מפסיק לא כשמתחיל, !)53;באחו; צומח )151
 )163 בבקשה; )161 איתור; )158 בטוי; )156 מוח;
 הקדיר; )167 השבטים; לפני בארץ ישב )165 רקב;
הש )171 וממכר; למקח מקום )170 מארות; )168

 חשבון; על קיצור )174 באפו; נשמה )173 מדה;
 הפנינה; צדף )179 מוקיון; )177 תנועה; אבר )176

 )183 שהגליד; לפצע סימן )182 בו! מריחים )180׳
 שירת )134 למים; מתחת הפועלת "יחידה אנשי

עצים. לחיתוך )185 בתנ״ך; האהבה

למטה: מלמעלה
 שמה )5 בפה; מקומה )4 האו״ם; מזכיר )3 שד; )2

 מטרה )8 צנום; )7 מפורסמת; בדרנית של הפרטי
 כלי )10 בגוף; תחתון חלק )9 במדיניות; רצויה
 )14 בתל־אביב; רחוב )13 אף; )12 לבגדים; קבול

 קרס; )18 אחו; )17 נמוכה; טמפרטורה )15 אלוהים;
 )22 המוסיקלי; בסולם שלב )20 החוץ; מן איש )19

 תבן )27 קטינים; )25 סטה; )24 אוי!; )23 הרבה;
 מימי; בעל־חי )29 הדם; משאבת )28 קצוץ; בלתי

לפי מחדש לבנות )33 לשעבר; הסוכנות מבקר )31

 ביזה; )36 האריגה: במלאכת כלי )34 ששרד; מה
; דומים )37 . .  )41 כוכב; של הפרטי שמו )39 ל.

 שלא צנחנית )47 צעד; )45 יה; )44 הבט; )42 טיפה;
צל )57 האהובה; ארצי שירי )54 חזיז; ;48 חזרה;
 )64 הפרה; געיית )62 הורה; )61 רן; )60 בנים;
 קול )66 הצדדים; משני אחד )65 הפוכה: זרוז מלת

 ליצלן; רחמנא )70 אות; שם )69 הסכמה; )67 חוזר;
;ל שייך )71 . .  )75 בעורקים; גוזל )74 שופט; )72 .

ב מתאר )79 בריטית; חסות מדינת )76 טעויות;
 )84 הנשים; בית )83 גדר; )82 הרגזה: )80 דיוק;

 רטיבות; )89 התבואה; חביטת )87 ילד; )86 מיטה;
 היוצר בית )98 יהושוע; של אביו )92 מרד; )90

 )104 לו! ורע מצדיק ההיפך )101 ישראלי; ליין
 רוח )108 מסכן; )106 אמריקאית; דרום מדינה
 )111 לשד! )110 בהיפוך; כבד, אינו )109 מזיקה;

 )114 לחם; )113 זכרון; מצבת א) 112 וחלילה; חס
.; פה )115 שמח; .  נמוך־דרגה מפקד )117 של.

 צבא )121 ירד; )119 וארבע! שש )118 בפלמ״ח;
מחו לא )126 צרות; )124 שנאסף; )123 עולה'על;

;ו אורים )129 גבוה; קול )127 לקים; . .  מכר )131 .
 נחשים: רעל )134 קוצני; בר שיח )132 הבכורה; את

 טלטול; )138 משקל; יחידת )137 בצווי; נטה )135
 אומה; )151 התכופף; )150 מיועד: )147 בודד; )144
 כרת )156 ימה; )155 הפוך; ענן )154 פרא; )152

 קו )160 קיים; )159 ושש; שבעים )157 ערלתו;
הש )164 תנאי; מלת )162 מים; מוקף )161 הפוך;

 גדולה; מדינה נשיא של הפרטי שמו )165 תחווה;
 קבול כלי )169 באמצע; הפסיק )168 מפני: )166

 )175 פגע; )173 מנהיג; )172 מרד! )171 לחיצים;
 )181 מתגורר! )179 אויב; )178 דר; )176 מרגיש;
ושש. שמונים

הבא בגליו! - התשבץ בתרו!
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