
תשכ״ד הלימודים שנת לקראת הרשמה
ערב או בוקר לכיתות
טלויזיה - רדיו - אלקטרוניקה

 בערב 8 עד בבוקר 8מ־ והרשמה פרטים
 76 אלנבי רחוב : תל־אביב
 הדר בית מול ,44 פ״ת דרך :תל־אביב׳
 33 יפו רחוב יואל, בית : ירושלים

: ה פ י 17 ביאליק רחוב ח

ובערב אחה״צ בבוקר.

גרמנית צרפתית, עברית, אנגלית,
מיוחדות כיתות בתי״ם לתלמידי *נ למבוגרים

חיפה תל־אכיב
27 החלוץ 56347 טל. ,2 בנימין נחלת

פתח־תקווח
41 מונטיפיורי

שבץ 1340 ה1ה העוד□ ת
 לפתרם. מאשר תשבצים לחבר יותר הרבה קל מחיפה אברהמי עמיר של לדעתו

 חיפה, תיכון, חינון בבית השמינית הביתה תלמיד שהוא עמיר, החליט לכן
:לפניכם הריהו תשבץ. לחבר כדי מלימודים הפנויות השעות אחת את לנצל

:ז ו א ם מוט; )1!
ה מדינת חוזה )4

 מילת )10 יהודים;
מעד, )11 שאלה:
 אשמדי; )13 נכשל;

נס )15 נטעו; )14
 )17 באדמה; פג

)19 נישא: נכוה,
 )22 ארנק; )20 סוד;

 ישר; )25 יפחדו;
 הראשוז; הנביא )28
ב נפוץ משחק )27

חו )30 הגוער; קרב
 באדמה: עמוק פר
 טנא; )33 אילו; )32
 חשמל; יחידת )34
 כלי )37 שנים; )38

 חג )39 כבד; נשק
הנוצרים; אצל הפסח

צבאית; דרגה )41
 )44 מועט: לא )42

ש )40 חוק; כלל,
 מקום )48 טיח;
 נל, )50 ורם; גבוה

 ועד )51 ערימה;
 עובד )53 .מצומצם;

 )57 מסמר; )55 בגז;
 חלקיו שכל מים צמת

מהאם:. הקהל בקשת )60
: ך נ ו א ל קריאה מילת )2 תנין; )1 מ

דרי )7 פעיל; )0 קיים; )5 נם; )3 צער:
 ארה״ב נשיא )9 התעקש; לא )8 שלום; שת

)15 בטיח; ביפה )12 ;1945־1933 בשנים
מדרגות; )18 בצק; גלגול )16 בת־צחוק;

 קרס; ;)24 הקולות; מסולם )23 בלבד; )21
 בירת )29 במטוס; נסע )28 צייתו; לא )26

 התרנגולת; בית )32 בטחון; )31 דנמרק;
 עור; מחלת )38 התפלאו; )37 מגש; )35
 בריז׳יט )43 סיפר; )41 עדין; יופי )40

 צד; )47 מנתר; )46 טרקלין; )45 בארדו;
 למאור; משמש )54 נם; לא )52 שיר; )49
ניגש. )58 כאב: קריאת )56

22

תדריך
 לשמוע, מה לראות, מה ממליץ הזר, העולם

השבוע; לבקר היכן

ם טיבלי פס
אבו־גוש למוסיקה הפסטיבל •

 שבת, אבו־גוש; (כנסיית קריית־יערים
 הפסטיבל, ומקהלת תזמורת )11.00 ;18.5

 יצירות בביצוע שטדרמן, זיגי של בניצוחו
 קונצ׳רטו באך: סבסטיאן יוהאן של נדירות

 אנו ראו, הקנטטה ותזמורת, כינורות לשני
 הפסחא. לחג ואוראטוריה לירושלים, עולים

סימ במינו: המיוחד בפסטיבל, יושמעו כן
 והקוג־ למצארט, 138ק/ מז׳ור בפה פוניה
טלמן. של ותזמורת חליל לחלילית, צ׳רטו

■ .־: ■ ■ .ן ־. ,:ערוכות ן

ל (המרכז פינקלשטיין שושנה •
גו תערוכת צרפת) שגרירות של תרבות
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א רחל 9 ר  תל־אביב) כ״ץ, (גלריה ג

 ילדי בין היחידה הצברית של תערוכתה
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