
ענק תשבץ
ספרים. פרסי ועשרה ל״י 20.— נסך כספי פרס יוגרלו הפותרים נין ענק״. ״תשבץ :המעטפה על ולציין תל־אניב, ,136 לת״ד 10.10.70 עד לשלוח יש הפתרונות את

:מאוזן
 ופירוט ביאור )9 מטוסים. חוטפת )1

 דיין יעל של בעלה )17 עתיק. )13 (כ״מ).

 התיכון. למזרח השלום״ ״מלאך )25 (כ״מ).
 בינוי )32 ניכסון. של סגנו )30 כופר. )27

 חוקר )35 השנה. איש )34 לנילוס. תנ״כי
 בארץ. שמאלני משורר )36 הימים. דברי

 מסו- בענין לדיון נבחרת )38 רטובה. )37
 )42 מאולץ. )41 מזון. פליטת )40 יים.

הולנ קידומת )45 בת־קול. )43 נתר. קפץ,
 מילת )49 חנוכה. נס מחולל )47 דית.

 בד. מיכל )52 השתיקה. סמל )50 שלילה.
 נמצא )59 ענק. )57 מיהרו. )56 מכורה. )54

 העברת )61 חרב. נחל )60 הכלא. בהלון
 היסודות אחד )63 המדינה. לרשות נכסים

גאוו )67 רימונים. זורק )65 הכימיים.
 בארמית. — מליצית בשפה דיבור תנות,

כחש, )73 האדמה. את פלחו )72 עב. )70

 המג״ד. של סגנו )76 רצה. )74 רזון.
ביש נשים אירגון )79 ויבש. כחוש )78

 מורה־דרך. )83 אירופית. בירה )81 ראל.
 )88 רבים. בלשון נוח של תכונתו )84

 הפשיעה. חקר של המדע )89 עמודים. שני
משפח שם — השנה שנפטר משורר )92
 מגרש. )94 זרק. )93 הידיעה. ה״א ללא תו
 ע״י במצרים שנרצח בריטי לורד )96

 אדמיניסטרציה. )98 מרבית. )97 לה״י.
 יצירה )103 נכדם. בן )101 שירה. )100

 )106 הקדומה. בספרות קלאסית אירוטית
 השליך. )107 מאוזן. 103 הופיע בה המדינה

 )113 המשיח. בוא יום )110 נור. )108
הז כאשר )114 בארץ. כל־בו חנויות רשת
 סימן )116 אחת. במילה — שלהם רקור

 )120 בופאלו. )119 ימחק. )117 מוסיקלי.
 קצף )123 שלישיה. )122 ברוסיה. אי חצי

קצת. )125 המקרא. מפרשני )124 גלים.

 בצרפתית. יחי, )128 דמיון. יזמה, )126
חש כלי המייצרת אמריקאית חברה )130
 )134 צור. מלך )133 קוסם. )132 מל.

 )136 קולב. )135 האט. הפועל של השורש
 )140 הלבנון. עץ )138 עקר. של היפוכו

 )142 האנגלי. השם אירופה, במרכז נהר
 ליצור מיפעל )144 חסד. עשה )143 חומס.
 )147 בפה. מצוי )146 יבש. )145 סוכר.

 למדו. )149 התערב. התבולל, )148 ריקנות.
 (כ״ח). מתכת )151 ירושלים. מכינויי )150
 )154 המסה. בר )153 תכשיט. לבש )152
 הסב. )158 מין. לפי חלוקה )156 .43

 )163 מצמיח. גרגיר )162 אשה. בעל )160
 יפי־ )165 סותם. )164 המינים. משבעת

 בר. )169 חם. באפר טמון )167 תואר.
 )173 גברי. קול )172 משפחה. קרוב )171

 בינלאומי ארגון )175 (בלועזית). מידה אמת
שמות שתי )177 פוליטיים. לאסירים הדואג

 דתי, מנהיג של והלועזי, העברי המשפחה,
 נגד אמריקאי טיל )181 פקודה. )180

 זמר )183 בסמיכות. מתנה )182 מטוסים.
 בפסטיבק השנה הראשון במקום שזכה
 מחבו )186 לקריאה. ניתן )185 הזמר.

 :190 מיבחן. עברו )188 הצר." ״במישעול
 ממנהי■ )194 בהול. )192 רגיעה. )191 בער.

 :197 חכמה. )195 באירופה. ״מצפן״ גי
 / דק אריג / סוד נפרדות: מילים שלוש

 מיליב שתי )202 יטה. )200 לילי. עוף
 מ עולם אלוף של הפרטי שמו נפרדות:
 205 מיליונים. בעל / שהתאסלם איגרוף
 גבוהים )207 אטם. )206 האלוהים. מכינויי

 בי מריבה איזור )210 שדה. עכבר )208
 שמד הקשבה, )211 (כ״ח). ופקיסטאן הודו
 שלילה מילת )214 חורף. ספורט )212 עה.
 בק להתרגז נוטים )217 במהירות. )216

 דתי נואם )222 פרח. מין )220 לות.
שן ד (המ 47 בעמו


