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 עגה״ ״תשבץ :המעטפה1 על ולציין תל־אביב, ,136 לת.ד. 25.9.74 יום עד לשלוח נא הפיתרונות את

בתל־אביב. ״דרייב־איך לקולנוע כרטיסים חמישים יוגרלו נבונה הפותרים כין

 .9 !במיזרח אדירד, מעצמה .8 ;לח .7
 אלמתכת; .11 בלבד; .10 יקרה; אבן

 ;מידבר .14 !חמת־זעם .13 ;סיוט .12
 יעקב; של כינויו .16 ;מתווי־הנגינה .15
 .18 נהר; או ים לחוף מקום־עגינה .17

 ;שירה .20 ;בעלי־כנף .19 ;ומחריב הורם
 הפך ים־המלח, לחוף אתר .22 רגש! .21

 :ואקום .24 ;קרס .23;ישראל לגבורת סמל
 .28 הלב! פעולות של גראפי תיאור .26

 54 של מקום־הולדתו .29 אירופית! בירה
 .33 !בפאראפסיכולוגיה עוסק .31 ;מאוזן
 גמור; לשוטה כינוי .35 הצדדים; יאחד

 .44 היתר! רתיעה, .41 התייפיפות; .39
 תפנה; .47 סקירת־עין! .46 קרוקודיל!

ב שר .51 מכ״ם; .50 בהרת־קיץ; .48
 ד רוח נשיבת .52 (ש״מ); ישראל ממשלת

5;טיבט בירת .53  ח״כ .58 ;בפולין נהר .5
 את נפחה .59 ;(ש״מ) המפד״ל מטעם

 צרה; .64 (באותיות); 35 .62 נישמתה!
 קדומה: מידת־לח .68 לחיות! עליכם .66
קריאת-יגון; .70 גדול; מיקווה־מים .69

 נאמר כך .75 ;עת חוזק, .74 ;דדוקציה .71
כוהן־ .77 אסור: ולדוגמה, לאות המן, על
..... .81 מקל־חובלים; .80 טיבטי; דת

;סנש חנה של שירה — מעולם״.............
 ;זנוח .85 ;קצר לא הפנים, מחלקי .82
מחוד .89 ;בשניים .87 ;ביין שעיסוקו .86
 ציירת .91 ;מאום בו שאין .90 ;השנה שי

 באלפים; חבל־ארץ .92 (ש״מ); ישראלית
 שר־צבא .99 :נוכרית פיאה .96 ;אבנט .95
 ;פיצוי .102 :בן־יהוידע ושלמה, דויד של
 .106 ראייה; .105 אדום; של גוון .104

 .111 :בגליל יישוב .109 :לקלפים משוגע
 ;קוריאה בני .114 ;המגילות מן .112 ;שבר
 ראש־ממשלת .116 הניאגרה; הוא כזה .115

 אתר .121 אירופית; בירה .118 ישראל;
 ;חולה־ירח .123 ;בירושלים ליהודים קדוש

 לבירינת; .127 חיי־שיתוף; של צורה .125
 השוכן עוף .133 :ברור .131 ;.בן־דמוית129
 ליד מושב .134 מים; בקירבת חייו כל

 ;עמית .137 ;ממצעי־המיטה .135 ; דמלה
.142 לזיהוי; .מילת־שאלה141 סוד; .139

 אבותינו אכלו אותו .143 ספר־כריתות;
 במאי־ .151 הבית; כובע .144 במידבר:
 .153 הלא: .152 (ש״מ); ישראלי תיאטרון

 נודע גרמני מלחין .154 ממנו; שגזלו
 נישן; .157 אבי.״: אובד ״.... .155 (ש׳פ);

 נטאשה של אהובה .161 התקוממות: .159
רכים; צחוקים .163 ושלום״; ב״מילחמה

קוצני; ■שיח קטנה, אירופית מדינה .164
 ממישפחת השנה, כל ירוק עץ־פרי .165

 של כינויה .168 מישגל; .166 הקיטניות;
 הפוך); (בסדר בעלה ושם שלומציון, המלכה

משו מסוג שמן .173 ;טוהר־המידות .170
 מיתקפת־ .175 התלהבות; אחוז .174 בח;
 בפרוזדור קיבוץ .178 :מבולבל .176 ;בזק

 שמו .181 ;(הפוך) השגיחה .179 ;ירושלים
 רב .183 מלכותו; ושם קדום, מלך של

 הצ׳יף .184 (ש״מ); בישראל ידוע ספרדי
 גע רוסי, מטוס .187 מוצאי־שבת; של

 ;הורתי .191 :בפולין עיר .189 ;ביסודיות
 גבוה; פקיד .196 היהודים; מצוררי .193
של כינויו .200 :כן אומנם .199 ;שוק .198

חרי איוושה .201 תל־אביב; ראש־עיריית
 תנועת־אוויר; .204 יין־שרף: .203 שית;

 .209 דבש: אסף .208 בתוכה: לוהט .206
 ;הניהול בראש יעמוד .213 ;דבש אסף
 .218 מאין; יש יצר .216 רב; ממון .215
 אמריקאי סופר .219 ערופת־ראש; יונה

 בעי־ זכר .222 ;דבש אספו .221 ;(ש״מ)
 יודע אינו .227 ;לפתיתים שוחק .225;זים
 (ש״מ); ישראלי משורר .231 נפשו: את
 ישראלי משורר .234 שלהם; הדגים .223

אינ אוהל .237 ; דק שרוך .235 <ש״מ);
ייתכן; .241 ונכלמתי; ........238 דיאני:

מזרו .244 ;החשמונאים למישפחת בן .242
 ו־ בלויים .247 חרשף; .245 ;החוק עות

 שמנונית; .250 מכ״ם; .248 ממורטטים!
 עיר .254 יחריב: .253 מהר!: לך .252

 מחצב מין .257 :יפה תיעשה .255 ;גדולה
 מנוחה; שלווה, .259 יחבטו: .258 •קשה:

ה מחודשי .262 :קריאת־חתפעלות .261
 מיקווה־ .265 נישאה: תלולית .263 שנה:

(הפוך); גדול מים


