
:מאוזן
 )4 קולות. השומע אפריקאי שליט )1

 אחד )12 שלטון. )10 משה. אבי )8 שיירה.
מש רוב פי על )16 כינוי. )15 החושים.

 ארבעה או גדולים שלושה בה תתפים
 חסר זועף, )22 טורף. עוף )20 גדולים.
 אותותיו את )27 שליח. )25 דת. )24 שמחה.

 החויר. שצבעו מהוה, )29 המקלט. קולט
 )33 המגילות. אחת )31 לאלהים. כינוי )30

 חי בעל )35 ארבה. )34 המינים. מארבעת
 מין. מחלת )39 ארמון. )36 לאדם. קרוב

בצי דברים נשא )43 לחם. של סוג )42
מצ על רשימותיו )47 בחורה. )45 בור.
 ומשמשים היום, עד נשתמרו העתיקה רים

 עליה. המודרניים המחקרים לכל בסיס
 )52 פופולרי. לא מקצוע )50 מזור. )48

 סוג )56 באופוזיציה. כנסת חבר )53 דורון.
 המקדש. לבית כינוי )58 רשות. )57 קרקע.

 )64 מזרחי. אורז פודינג )63 היכן. )61
שינוי.

:מאונף
 יוצא הוא לפעמים )2 תנאי. מלת )1

 )6 אביון. )5 גיאוגרפי. מונח )3 מהשק.
 יפים. לא למעשים לאחרונה שניתן כינוי

 ברק. חסר )11 מחבוש. )9 נישא. מקום )7
 שפירושה סלנג מלת )13 תכשיט. מין )12

 אבל. לבוש )15 חורבן. )14 עליז. משתה
סי מספר )17 איטלקי. קומפוזיטור )16

 )23 נכרי. )21 שוני. )19 רעל. )18 דורי.
 )28 אפריקאית. מדינה )26 לירק. כינוי

 קדומה ארץ )30 נחות. חיים בעל של סוג
 של מתנגדיו )32 זהב. שלמה ייבא משם

 למוות אין בה אגדות ארץ )33 שמאי.
 )37 אירופי. ממשלה ראש )36 רגל. דריסת

 עשוי מתוכנן, בלתי )38 מרגיז. חרק
 הקיימות. האפשרויות לפי האחרון ברגע

 הראשון. הנרצח )41 נוער. תנועת )40
 ראש )44 .... ואינו רואה )43 תוך. )42

ממקו זז )47 אור. עטרת )46 ערבי. כפר
 שלישי, גוף )49 ברירה. מלת )48 מו.

 לבן. חמור על יגיע )54 דגל. )51 רבים.
 )60 גברי. קול )59 הרמטכ״לים. אחד )55

כאן. )62 חוטם. )61 (ר״ת). ליצלן רחמנא
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 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחיסור, חיבור, פעולות של
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המים מלכת פני מקבל המיפעל, מנהל בדאון, מיכאל
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ב״דפ׳לטור״ השימוש את מדגימה בן־רובי אולט


