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 ״.1719 ״תשבץ המעטפה על ולציין תל־אביב, 136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי 3 יוגרלו הפותרים בין

:מאוזן
 נותן צמח )5 צה״ל. בידי חדיש מטוס )1
 )13 מפורסם. פסל )12 מטעין. )7 פרי.

 )15 והטוהר. השלמות כליל נשגב, נעלה,
 )17 עינויים. כלי )16 גדול. אפריקאי שבט

 מול שכנה עתיקה, מצרית עיר )18 מצבה.
 )25 עוול. דין, עיוות )21 היום. של אסואן
 )27 בנייסלנד. ילידים שבט )26 תווך. פנים,
 מספר בעל שוט )28 כבוד. פניית — אדון

 אירופית. בירה )30 מים. עמוד )29 קצוות.
 המבטא חשבוני ערך )33 תנאי. מילת )32

 בעל )38 מוצב. גוש עמוד, )35 כמות.
 )41 האדם. בגוף חיצוני חלק )39 רב. כסף
 אליו אי )43 הארץ. בדרום פיתוח חבל

ה דישון, דמוי חי, בעל )45 נפוליון. גורש
 תו )50 רוחבו. לכל מלא )47 בטיבט. חי

 )52 טרינידד. ליד איים קבוצת )51 נגינה.
 בד עולה מתאים, )53 לנוזלים. קיבול כלי

 ד, (דניאל נאה יפה, )55 מערב. )54 בבד.

 קודש זרע )59 ומזיקה. רעה רוח )57 ט׳.).
 סמיך, לא )62 מים. של תל )60 (ר״ת).
 )68 למוסלמים. קדוש חודש )65 קלוש.
 לילה. בסיסי )71 יעקב. מבני )70 מלצר.

המינים. מארבעת )72

:מאונך
 )2 הגדול. הגרוש בימי ספרד מלך )1

 ראש של הפרטי שמו )3 זירוז. קריאת
 הולנדית. שם קדומת )4 פופולרי. עירייה

)9 דקה. בהמה )8 פקודה. )6 נצח. )5
 )11 בארצות־הברית. אוניברסיטה )10 פגם•

 חזית. שלפנים, הצד )13 דגול. ציוני מנהיג
אחת )20 לבוש. )19 דברים. חילופי )14

 תנובת )23 פופולרית. מלחינה )22 המוזות.
 ההשכלה. מתקופת עברי סופר )24 העץ.

סוג, )31 בהמה. )30 בכדורגל. מונח )25
שדרן )34 השכל. מוסר עם סיפור )33 מין.

 מ׳, (איוב עץ מין )36 בטלוויזיה. חדשות
 מגבעת )40 העין. מרכז אישון, )37 כ״א).
 שם )42 משי. קטיפת עשויה וגבוהה, קשה
 )44 תנאי. מילת )43 המשנה. לסדרי כולל

 שם )46 משפחה). (שם עברית משוררת
 )48 הודו. על קיפלינג רודיארד של ספר
 על דריכה רמיסה, )50 אכזב. נחל )49 מיד.

 חימה, כעס, )56 רמייה. כזב, )55 תבואה•
 מילת )63 גשם. )61 לכתיבה. נוזל )58 רוגז.

 בשחמט. מונח )66 בגוף. אבר )64 שלילה.
מס )69 נערה. ילדה, )68 אביון. רש, )67
הצדיקים. פר

ו7ו9 חשב<ו
 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי

ריבוע. של סמל כל מייצג סיפרה איזו למצוא יש וחיסור חיבור חילוק, כפל, פעולות של
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שובות את ת על־גב׳ לשלוח יש הת  על־גבי ולציין תל־אביב, 136 לת.ד. בלבד גלויו

תרון .1719 חשבץ הגלויה:  האחרון המועד במיספרים. התרגיל בל את להכיל צריך הפי
שלוח תרון למי .19.8.70 — הפי

ספרים. פרסי 3 ועוד ל׳׳י 20 של כספי פרס יוגרל נכונה הפותרים כין

1719 הזה העולם


