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העול□

[ 1781

את פיתרון התשבץ יש לשלוח לוז.ד ,136 .תל־אביב ,ולציין על גבי המעטפה:
״תשבץ  1781״ .בין הפותרים יוגרלו פרסי ספרים.
מאוזן! ■ (2משורר עברי (12 .זוחל
איטי (14 .אומר (15 .שקט (16 .קידומת
שם הולנדי (17 .דל ,אביון (18 .בויקוט.
 (19מונח בחשמל (21 .אדון (22 .ישראלי,
אשר אודות כוחותיו העל טבעיים שרויה
מחלוקת (23 .משתחווה (24 .עשר אל 
פים•  (25כלי נשק (27 .מילת תנאי.
 (28מספרי החומש (30 .מרכז (31 .נזכר
לעיל )ר״ת( (33 .אמונה בכוח עליון.
 (34טעים לחיו (36 .עמוד מים(37 .
מספיק (38 .קוד ,כתב סתרים (40 .ציבי
ליזציה (41 .יחידת זמן (43 .אליל כנעני.
 (45חסר תרבות (47 .אין ,חלל(48 .
לבלר (50 .לא מקצועי (52 .כלי נגינה.
 (53דבר אחר (55 .סבל (57 .תנועה
רביזיוניסטית (58 .מוכשר (59 .מחזה מאת
גרסיה לודקה ,שהוצג בזמנו ב״קאמרי״.
 (61מוץ ,תבן (62 .עבר ,קצה ,כוון.
 (64עיר קדושה לאיסלם (65 .מבני נוח.
 (66בת קול (67 .שאינו נץ ואינו יונה.
 (69אח (70 .תבלין מזרחי (71 .כוכב קול 

נוע אמריקאי ,שהפך
רחל!״( (72 .לאום.
מאונך  (1 :נשיא ישראלי (3 .כינוי
לסדרי משנה וגמרא (4 .מושבה בדרום
הארץ (5 .נמצא (6 .תבל (7 .קולב(9 .
אוניברסיטה צרפתית (10 .בית הציפור.
 (11מושבה בצפון הארץ (13 .מעשר ה
מכות (17 .פטפוט (20 .חודש עברי(21 .
פגם (24 .חודש קדוש לאיסלם (26 .בית
מחסה לעניים (29 .סופדת אמריקאית,
בעלת פרם פוליצר עבור ספרה ״תותחי
אוגוסט״ (32 .בית הבליעה בגרון החי.
 (34אחורי הצוואר (35 .נחש חונק ,מצוי
באמריקה הדרומית (37 .חולי (39 .תבלין
חריף (42 .שגריר ארה״ב בארץ(44 .
פחד (46 .אציל (49 .גרוד ,ניקוי(51 .
אחד השבטים (52 .מהר (53 .אבן קשה
מאד (54 .גיבורת ספר מפורסם של אמיל
זולא ,הנושא את שמה (56 .מתפלא(57 .
גיא (60 .כסא נמול (63 .בחודש זה(65 .
חרב ,נעזב (68 .פקודה (69 .חוט ,פתיל.
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לבמאי

גרבוני□ • גנזי  ₪ני ם
ארמנים •אקסטרונים

)״רחל,

ואלה הקוראים אשר פתרונותיהם זיכו אותם בהגרלה בפרסי ספרים:
פרסי ת שבץ
פרסי ,ה ש ב ץ
תשכין מס*  69ד (1 : 1צבי ויצמן -
ה ש ב ץ מם (1 : 1771 .יצחק זלץ -
ת.ד ,84 .רמת־גן (2 .ברכה שרף — שד׳ רח׳ מנדה  ,4גבעתיים■ (2 .מיכה סקנטה
הרצל  ,70בית־הכרם ,ירושלים (3 .אביבה — כפד־חיים ,דואר נתניה (3 .נעמי פתי
קינזברג — רח׳ רידינג  ,43תל־אביב.
חה — קיבוץ דן ,ד.נ .גליל־עליון.
ת שבץ מם (1 : 1770 .אבי אבידן
ה ש ב ץ מס (1 : 1772 .יגאל ■תמיר
— פנימיית בויאר ,בית־זגן ,ירושלים — .רה׳ אמנון ותמר  ,8טבעון (2 .קלרה
 (2יאיר חסון — קיבוץ תל־יצחק ,ד.נ■ .מלמד — רח׳ שיינקין  ,52גבעתיים(3 .
השרון התיכון (3 ,שולמית ענבר — רח׳ זהר ברגע — קיבוץ שמרת ,ד.נ .אשרת.
עמק הברכה  ,44תל־אביב.
ה ש ב ץ מם (1 : 1773 ■ .הלל פוסק
ת שבץ מס (1 : 1771 .גבי וימן,
ד.צ ,1222 .צה״ל (2 .תמר ארז — רח׳ — רח׳ הירקון  ,65תל־אביב (2 .שדה
שרשרת  ,35אפקה ,תל-אביב (3 .שולה פארו — מ.א ,2535003 .ד.צ ,1004 .צה״ל.
שפן — רח׳ רידינג  ,52רמת־אביב ,ת״א (3 .ד״ר ם .עפר — כפר־ורבורג ,דואר
קרית־מלאכי.
ת שבץ מס (1 : 1772 .ניסים פרחי
ה ש ב ץ מס (1 : 1774 .חנוך בכרו
— ת.ד ,3233 .רמת־גן (2 .חמי ישראלה
— דח׳ קלויזנר  ,10בת־ים (3 .ניר בן — -ד.צ ,2203 .צה״ל (2 .ישראל אבני —
רח׳ צה״ל  ,2בודים (3 .נאווי אברהם —
יעקב ,שיכון צבא קבע ,גדרה.
רח׳ טרומפלדור  ,10פרדם־כץ.
ת שבץ מם (1 : 1772 .אלשיך אליע
ה ש ב ץ מס (1 : 1775 .אמנון ערער
זר — שד' ירושלים  ,46יפו (2 .מלכה — רח' הרב קוק  ,40נתניה (2 .יצחק
הררי — ניר־יעם ,ד.נ .חוף אשקלון (3 .שביב — רה׳ ירמיהו  ,26תל־אביב(3 .
יעקב ברנט — קרית־עשור  ,520/3נהריה .יהושוע בן־יהושוע — שיכון צבא קבע
/ 1ב קרית-ים ״ב״.
ת שב ץ מס  (1 : 1774אלישבע או
ה ש ב ץ ■מס (1 : 1776 .יוסי ©בחר— ,
רן — ■מושב ישע ,ד.נ .הנגב (2 .נעמי
מעלה השואבה  ,1דמת־גן (2 .אריה מור־
רון — רה׳ ארבע־ארצות ■ ,6תל־אביב.
 (3רבקה בן־שחר — רח׳ קק״ל  ,23בת גנישטרן — דח ׳ יצחק־שדה  ,12/7אזור.
 (3יהודה הרצקא — ת.ד ,378 .דימונה.
ים.
לזוכים כדואר.
הפרסים ייש?

נסרגת מיקחמש
מארינת ימים
1

לרווקים
ורווקו ת
חוויה
שלא תי שכ ח•
שיי ט מ ה נ ה ל סו ף שבוע
ב אניי ת א .מ,; .נילי״
תעזוב את הנמל כיום ששי
 22.10.71אחה״צ ,ותשוב ארצה
כיום שבת כערב
• תכנית מגוונת
•  6ארוחות בלב ים
•  2תזמורות
• משחקים
• תצוגת אפנה ועוד
המחיר מ — 125.ל״י
נותרו אך משפר מקומות
צא

לפנות■

״סייטסיאינג״

בע״מ

רח׳ הירקון  ,81תל־אביב,
טלפונים 56248 , 56249 :
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