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 זכה הוא
הונדהבאופנוע

מבקר■ בין ראשון פרס

70 3פו

מאשקלון אילקוביץ, יוסף זוכה

אילקוביץ יוסף והזוכה ״הונדה' חכרת נציג

 ״.1721 ״תשבץ המעטפה על ולציין תל־אביב, ,136 לתא־דואר לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי 3 יוגרלו הפותרים בין

:מאוזן
 של עבה ענף )5 פחוס! חוטם בעל )1
 בדלפי! אפולו במקדש עתידות מגדת )7 עץ;
 בבלי־ מחוקק )12 בית; לעופות מיבנה )11

 )16 הגדול; הכהן מבגדי )15 גדול; אמורי
 אותו; וירש רצח אחאב )18 תולע! ארגמן,

 אביון; עני, )23 ימאי; )21 רואה; שאינו )19
 פחיתות שפלות, )26 ונאמן; נכון דבר )24

 )31 השירים; בשיר נשית דמות )29 דרגה;
מ )35 עליצות; גילה, )32 האריזה; משקל
 בגודלה השישית הימה )36 השנה; עונות

 מועט )39 סופי; חשבון סיכום, )37 באסיה;
 )43 מזמר; שר, )42 מצבה; )40 במשקלו;

 במלחמת־ גדול קרב בה נערך באיטליה, עיר
 )46 אנגלי; כבוד תואר )45 השנייה; העולם
 כוהנים; עיר )47 הראשון; האו״ם מזכיר

ב )53 קבוצה; חבורה, )51 פעם; עוד )49
(ב כבודה אשה )55 חיפזון; בלי מתינות,

 נוסד: הארץ. בדרום ישוב )58 ברומא); עיקר
בקשה; מילת )62 גרמני; מלחין )61 ;1941

מים; של אחר איסוף מקום או בור, )64
 רום, )68 שעשוע; )56 כוח; רב חזק, )65

 חול־ )72 ישראלי; קריקאטוריסט )70 גובה;
ש רוסי מדען )75 לכתיבה; נוזל )74 ח-,;
 חרבות; תל )76 ותגובה; גירוי בחקר עסק

מהרדג׳ה. של אשתו )77
:מאונך

)3 סם; רעל, )2 מסויים; ביום קרה )1

 פילוסוף )5 מלכודת; מוקש, )4 בספרד; עיר
 )6 בירושלים; שהתגורר מפורסם יהודי
ב פרעה )8 (ר״ת); יוצא פועל )7 נחוץ;
 ארץ־ את שכבש הספירה, לפני 15ה־ מאה

 )13 חיוב; מילת )10 עקום; לא )9 ישראל;
 נערה )14 במדבר; בני־ישראל של מזונם

 עבודה, )19 נוח; מבני )17 ילדה; צעירה,
 מילת )22 צה״ל: בידי חדיש מטוס )20 ייגע;
 אירופית; בירה )25 ברירה; מילת )24 זרוז;

 )28 אברם; אבי תרח, מת בו המקום )27
 חבל, )30 כבש; בן )29 אונים; אין חלש,
 זמרים; של חבורה )33 וחזק; עבה חוט
 עבודה; בהמת )37 חומר; של זעיר גרגר )34
 משקה )40 אויסטרך; דויד של מקצועו )38

 צר־ קולנוע שחקנית )41 אנוש; לבב משמח
 גנראל )44 הצמרת; יצאנית כוכבת פתיה,
מקו ליד ישוב )48 בנפוליון; שנלחם רוסי
 בעל מסמר )50 נוח; מבני )49 הירקון; רות

 מילת )53 תן! )52 נגינה; תו )51 חריצים;
ה )56 רוסי; שח־מת אלוף )54 שלילה;

 למאור; משמש )57 שוודיה; בימות גדולה
הת )62 פנצ׳ר; תקלה, )60 מערב; צד )59

 המבול!״ . . . ״. )63 אלוהים; בפני חייב
 שארית; יתרר, )65 ;14ה־ לואי של אימרתו

 דרום־ויאט־נאמי: גנראל )67 אביון; דל, )66
 )71 השבטים; אחד )69 הראייה; אבר )68
ב )73 ענן; )72 רגליך״; מעל נעליך . ״.

פה. לא ההוא, מקום

כפרס■□ זכו
תשבץ פרסי

 זינו פתרונותיהם אשר הפותרים ואלה
ספרים; בפרסי בהגרלה אותם

 רוגינסקי, אסתר :1714 ,מם תשבץ
 חרמון, נילי תל־אניב; ,11 עמישב רחוב

 קדיש, פרץ סמל פתח־תקוזה; ,־53 רוטשילד
צה״ל.

ץ ב ש  רה׳ שטנגר, חיים :1715 '0מ ת
 הנגב אזזרבך, נתן תל־אביב; ,21 ישראלים

 הנוער כפר בלומנפלד, חיים באר־שבע; ,83
אבטח. דואר־נע ניצנים,

 נידרלנד, דורון :1716 מס׳ תשבץ
 שוהם, מאיר רחובות; ,26 בנימין רחוב
 ויוניר, אתי צד,״ל; ,2015ח/ צבאי דואר
צה״ל. ,2563 צבאי דואר

 רח׳ פאר, שלמה :1718 מס׳ תשבץ
 הרצל סרולוביץ, יוסף חיפה; ,14 בצלאל

 חשמונאים יעקובסון, דוו קרית־אתא; ,58
תל-אביב. ,20

 רח׳ דניצגר, דב : 1716 מם' תשבץ
ה בנטויש, ישעיהו חולון; ,4 טרומפלדור

הרצליה. פלג, ידין חיפה; ,34 עצמאות

השבץ פרסי
 זיכו פתרונותיהם אשר הפותרים ואלה

ספרים; בפרסי בהגרלה אותם
י 2 0 :1712 מם׳ השבץ ״  - ל

 פרדס ,3 קדש מיבצע רחוב גולומב, אלקה
י !ר״׳ז ס ר ם פ י ר פ דר._1בי מול — ס

ה טסליצקי, לאה תל״אביב; ,28 המלך דוד
חדרה. ,26 גיבורים

 - י ל״ 2 0 :1713 מס׳ השבץ
י יפו; המנורה, רחוב קליש, שמעון ס ר  פ

ם י ר פ  א/9 החרמון רחוב שרון, בינה — ס
 רות נהריה; ,51/6 רגום וים, עדי חיפה!
תל־אביב. ,6 המלך דוד שדרות מלמד,

י 20 :1)14 מס׳ השבץ ״  _ ל
 רמת־ מבוא־חמה, קיבוץ בן־משה, שמואל
י הגולן; ס ר ם פ י ר פ  יגודינר, נתן — ס

 גלינר, בתיה בת־ים; ,7 ישראלי בן־ציון
 ה־ רחוב כהן, אפרים הרצליה; ,3 קלישר

ירושלים. רוממה, ,32 מ״ג
_ י ל״ 2 0 :1716 מס׳ השבץ

שמ דואר־נע מחסיה, מושב סויסה, רפאל
י ירושלים. פרוזדור שון, ס ר ם פ י ר פ  ס

 ענת אילת; ,221/4 חרות אלי, נחום —
 אבי• סמל ראשון־לציון; ,17 ויצברד סקוב,

צה״ל. ,2179 צבאי דואר אלימלך, גוש
- י ל״ 2 0 :1/18 מם׳ השבץ

י תל־אביב; הפטל, דן ס ר ם פ י ר פ  — ס
 מנבר, עודי סביון; ,9 מבואות מירון, רמי

 רחוב זועבי, זיעד קרית־חיים; ,32 חפצי־בה
נצרת. ,34 מם׳ 701

- י ל״ 2 0 :1716 מס׳ השבץ
בית- ,658/11 המשלט רחוב ויזל, גלעד

י שמש. ס ר ם פ י ר פ  שטרן, חנה — ס
 ,60 הרצל לביא, שרה תל־אביב; ,83 הרצל

 הגליל גונן, קיבוץ רבץ, צור אשקלון;
__________________________הצליח


