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את פיתרון התשבץ יש לשלוח לת.ד 136 .תל־אביב ,ולציין על המעטפה ״תשבץ 1704״.
בין הפותרים יוגרלו  3פרסי ספרים.
מ או זן :
 . 1פרודה .7 .מין של מעיל־גשם.14 .
ססגוני ,מגוון . 16 .יפעת המראה מסביב.
 .17עשוי גריסים . 18 .אבי האב .20 .בן
אחד המיעוטים בארץ .21 .צוואר )באנגלית(.
 .22תואר אצולה אירופאי .24 .חור בלי
ראש .25 .תריסר )בגימטריא( .27 .יין
)באיטלקית( .28 .אגוז אדמה .29 .גוף.
 •30לשעבר ,ראש־ממשלת בורמה .31 .שמו
הפרטי של מופאסאן .32 .זעף .33 .סוד.
 .34מס .36 .בן־צבע .37 .מין בושם.39 .
עוף דורס .40 .פלג .41 .רכס הרים בירדן.
 .42לחם הפסח .43 .רצון עז .46 .סופר
גרמני נודע )ש*מ( .48 .מבלעדי .50 .אלוף
שפרש מצה״ל וחזר בו .52 .קידומת הו
.56
לנדית .53 .קרס .55.אם הפנינה..
לשעבר ,נשיא דרום־קוריאה .57 .מלחין
אופרות איטלקי ...........58 .וסיפא.59 .
האות ה־ 21בא״ב האנגלי.60 .שחקנית
קולנוע הוליבודית ותיקה )ש״מ( .61 .כלי־
שיט שטוח .63 .אות הניצחון .65 .יוגשם,
יבוצע .68 .יפה .69 .מופיעה בסיוטי־הלילה
של הערבים .71 .קיבוץ בעמק .73 .מאכל
איטלקי .74 .״  . . .כקול שדי״ .75 .קיבוץ
בדרום•

מ או נן •:
 .1ממרח צמחי .2 .מלחין רומנטי ),הקלע
החופשי״( .3 .כד .4 .מאכל צפון־אפריקני
מסורתי , . . . .5 .ויני ,ויצ׳י )באתי ,ראיתי,
ניצחתי( .6 .מטבע ישראלי .8 .בהמת־משא
טיבטניח על ראשה•  .9יפזר ,יזרה לכל
רוח )סיפרותית( .10 .מונודיסוד בפילוסופיה
ההודית . 11 .מיכל מים גדול . 12 .מה? ב
אידיש .13 .פילוסוף יהודי־הולנדי נודע.
 . 15אחורי הברך .18 .סופר ארמני־אמרי־
קאי מפורסם .19 .מחזאי נורווגי ,אבי ה
דראמה המודרנית .22 .פרי מאכל.23 .
התעטש .26 .צייר איטלקי ).(1447—1510
 .29מגיבוריה הלאומיים של איטליה
) .35 .(1807—1882לקח כסף במטרה להח
זירו פעם .36 .כינוי לכומר נוצרי .38 .אש
פה .39 .כאב .42 .משורר ומחזאי בלגי
)״הציפור הכחולה״(•  .44לסטים .45 .נקיק
צר ועמוק .46 .אפסר .47 .נחתום.49 .
עיר שחוברה לה יחדיו .51 .מלחמת שוו
רים .54 .״ויקו לעשות ענבים ,ויעש  ...״
 .60אלמוג ארגמני .62 .מקור למי־תהום.
 .64ישיר ,ירנן .66 .האות ה־ 17בא״ב
האנגלי .67 .דיון בין צדדים )ר״ת(.69 .
יבחר בקפדנות .70 .זיהום של פצע.72 .
קידומת שמשמעה שניים■  ■73מדף•
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החדה הטוב ג מ ל ם

ה או פנו ע הנ פו ץ ביו ת ר ב ע ו ל ם
ה מ פ י צ י ם  :מ ל ־ א כ י ב  :החברה להפצת אופנועים בע״מ
רח׳ השפלה  1פנת דרך פ״ת  ,42טל32971 .
חי פ ה  :רכב חיפה ,ככר ההגנה.
הסוכנים הבלעדיים  :אחים לוינסון ,מהנדסים בע״מ.

