
ץ1ו ב ו ו!ו □1ה ל ה ו ו ה

'ז־ןןהיך\2 בעיים זדביגג! ברי ישר, בם ״ועכשיו,
גרמניה) (פארדון,

13 12 11 10 2 7 6 5 4 3 2 1

16 15 14

״
12 17

23 22 ■ 21 20

״ ■ 25 24

35 34 33
״ ן■ ־ ד ז ■ 29 28 27

* ■ 38 3 7 ■ ־ י
36

* ■ 42
״ ■ 40

47 ■ 11■ 4 5 44

51
_■ 5 0 ■ 49 48

55 ■ ״
52

63 62 61 60■ 5 7 52 57 56

6 7

ו
65 64

70 6 9 68

13 72 71

 ״'.1689 ״תשבץ המעטפה על ולציין תל־אביב, ,136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פתרון את
ספרים. פרסי 3 יוגרלו הפותרים בין

;׳ :מאוזן
 משחק מין )10 מזרחי. אל )5 תרנגול. )1

שעי )14 המילים). משתי (הראשונה בכדור
 הפצר, )16 וינה. תושב )15 במדידות. סוקו
. האץ . . אדון )18 נזקים. מעריך )17 ב
 בעל )20 בננור. בועה 19 (במהופך). לוי

 חרות. מטעם ח״כ היה ישראלי, חברת־אוניות
 ריקוד )26 ריקנות. )24 נפש. עצוב )22

 העתיקה, במצריים עיר )27 אמריקאי. דרום
 בהרטבה. יעסקו )32 ההרחה. אבר )30
 ו״ו עם ספן )39 אור. מפיק )37 סוף. )36

 פרסום. טוב, שם )41 נגמרו. )40 חיבור.
 לארץ השמים מתחברים בו המקום )43

 הפרטי שמו הונגרי, סופר )44 חסר). (כתיב
 (כתיב צרפתי צייר )47 משעבד. )46 פראנץ.
 מנו- במצב )50 פורים. תהלוכת )48 חסר).

 )52 בארמית. — מעברה גשר, )51 זזה.
 )60 מלוכני. )56 שמות. )54 לב■ פעימות

 לסיתות. סכין )64 הדעת. על מתקבל בלתי
 (רעה, .״ . . ״עינא )67 באיטליה. עיר )65

 הר )70 קולי. )69 ריכל. )68 בארמית).
 נשירה. הבה )72 לרעד. גורם )71 געש.

יללה. בכי, )73

:מאונך
 דת כוהן )2 חסר). (כתיב צמח מין )1

 ריקוד )5 חברותי. )4 בטוח. )3 נוצרי•
 דנמרק. בני )7 בצרפתית. ״יחי״ )6 ספרדי.

 מפסיכוזה. סובל )10 פרסי. )9 דני. נסיך )8
יזרע בעמק מושב )12 מחיר. יוסיפו )11

 מוסלמי. הקדש )21 החקלאות. של )13 אל.
 )27 ניצב. )25 בספרדית. לכושי כינוי )23

 ).29 בודד. )28 חסר). (כתיב סמוע היא
 הפוריות. תכונת )31 לתהילה. מפורסם.

.״ ״האיש )34 יסרבו. )33 .  מפורסם רומן .
 המקרא. מספרי אחד )35 לסרט. גם שהפך

 נשתטה. )38 נקודות. שתי בין ישר )37
 השפלה. ארץ )45 קיים. )42 בבלי. אל )41
מש )51 טיארה. )49 בירושלים• מינזר )47

 שמה )55 (ארמית). מיסיס גובה )53 תוקק■
 קללה. )56 סלבדור. סאן מדינת של המקורי

 משפחה )59 עמדה. נוקט אינו )58 שר. )57
 בו משרד )62 אשרה. )61 בשכם. ידועה

 יגון. צער, )63 חסר). (כתיב רכב בוחנים
המרחץ. בית בעל )66

השבוע בדיחות
ההידר את להאיט הוא כרגע ישראל של ״תפקידה :בראיון אומר אבן אבא את שמענו

בשטחים.״ דרות
: הבאה בבדיחה ונזכרנו

 נורא עירומה. המדרגות, של המעקה על מתגלשת תמיד היא בעיות. עושה שלנו סבתא
נעים. לא

 מזה?״ אותה להניע כדי עשיתם ״ומה
 בחוטי־תיל.״ המדרגות מעקה את ״עטפנו

בעדה?״ עצר וזה ״נו,
לאט.״ יותר הרבה מתגלשת היא עכשיו אבל ״לא!

תל-אביב כרמל, עמוס

 ימים שלושה ״כבר עורך־דין, של למשרדו אחד יהודי התפרץ סקאנדל!״ ״שערורייה!
 חברא בסמכותה. לא שזה אומרת הרבנות לי. נותנים ולא אשתי את לקבור רוצה שאני

 זה לעזור. רוצה לא אחד ואף למקום, ממקום אותי שולחים בי. לטפל רוצה לא קדישא
 לו.״ נותנים ולא אשתו את לקבור רוצה אדם משתוללת. הדתית שהכפייה בארץ שקורה מה

 העורך־דין. שאל אשתך?״ את לקבור לך נותנים לא הם ״למה
מתה.״ לא עוד ״היא היהודי, נזכר ״אה,״

 רונן,_תל-אביב יעקב
-


