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 ״.1762 ״תשבץ המעטפה: גבי על ולציין תל־אביב, ,136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי יוגרלו הפותרים בין

:מאוזן
 ישראל. אזרחי בריאות על הממונה )2
 זירוז. מילת )14 החשמל. בתורת מונח )12
 )16 מימדים. שלושה בעל גוף תכולת )15

 )18 גב. )17 י״א). ל״ז, (איוב לרויה מים
 אינו )19 הדתות. שר של הפרטי שמו

 )24 קיים. )23 מלאך. )22 רקב. )21 קשה.
לה שמלאכתו )25 דליקות. לכיבוי מכשיר

ה הפרות מיחלות לו )27 ולהשמיד. רוס
 נופש. מסע )30 לרחצה. טוב )28 מיוחמות.

 חמסין. )34 הסירבול. טמל )33 סוד. )31
.ש, מאחר )37 בקשה. מילת )36  זרם )38 .
 )43 שטוח. )41 בחצוצרה. תוקע )40 דק.

ש בארץ־ישראל מפורסם רב )45 נוח. מבני
 מכינוי )48 מיהרו. )47 המדינה. קום לפני

מ סחורה, )52 שלהם. החרב )50 המשיח.
 )55 יקרה. אבן )53 ומימכר. מקח לשון
 שנפטרה צרפתית אופנאית )56 לחיך. טוב

הת )58 בארץ. צבעים יצרני )57 לאחרונה.
 )63 דגל. )61 שמא. )60 סרה. דבר לונן׳
 )66 שנון. )65 אויב. צר, )64 בכאב. צעק

אם )69 מאוד. עסוק )68 השנה. מעונות

נור לאדם צפוי חייב אורך )70 הפנינה.
בוסתן. )71 מלי.

:מאונך
ה ששת במלחמת המרכז פיקוד אלוף )1

 מאוד. מעט קמצוץ, )4 יפני. מטבע )3 ימים.
 אולם )9 כפוף. )7 הולדנית. קידומת )5

 ישובית מגבית )11 הנצחון. סמל )10 מפואר.
אצו תואר )17 סלע. )13 המנדט. בתקופת

 משעשע, )24 עין. מראה )21 רעב. )20 לה.
 )32 מעצמה. )29 נשים. רודף )26 מצחיק.

 התנפח. צבה, )35 שמים. )34 מים. התז
 )39 אפריקה. יבשת של התנ״כי שמה )37

 פיתגם שלפי תכונה )42 האפיפיור. קרית
מפ להישמר יש ספרותית, ויצירה אנגלי,

 )49 קטן. כסף )46 עצוב. כואב, )44 ניה.
 סרב. )52 כזה. הוא נכה )51 קולוניזציה.

 האבר )54 מאוד. קטן חלק וגם לחש )53
 כלי )56 ספן. מספר, אין א)55 החושב.

 פנו. הלכו, )62 ריב. )59 בשר. לצליית עזר
מ )68 מוקש. )67 תאונה. פגע, אסון, )64

האנגלי. בי״ת האל״ף אותיות

ו7$2 חשבץ
 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי

ריבוע. של סמל כל מייצג סיפרה איזו למצוא יש וחילוק כפל חיסור, חיבור, פעולות של
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 הגלוייה: גבי על ולציין ת״א, ,136 לת.ד. בלבד גלויות על־גבי לשלוח יש התשובות את
למישלוח האחרון המועד במיספרים. התרגיל כל את להכיל צריך הפיתרון ״,1762 ״חשבץ
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ספרים. פרסי שלושה יוגרלו נבונה הפותרים בין
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