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 ישראל ממשלת
העלית לקליטת חמחלקח

ההסתדרות
הציונית
העולמית

לא״י היהודית הסוכנות
וחקליטח חעליח מחלקת

בחו״ל □1השורר■ םח אל
 הקלות מתן על לאחרונה החליטו היהודית והסוכנות ישראל ממשלת

חוזרים. תושבים לקליטת
 למצב בהתאם אינדיווידואלי באורח יוחלט התנאים הענקת על

פונה. כל של ולצרכים
 משרד אל יפנו לישראל, לשוב המבקשים לארץ, חוץ תושבי ישראלים

 הציונית ההסתדרות / היהודית הסוכנות של והקליטה העליה מחלקת
אפשרי. סיוע על מידע ויקבלו מגוריהם, למקום הקרוב העולמית

חוזרי•■ לתושכים ועדת :כארץ חכתובת
 7384 ובד.
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 צה״ל דובר .9 !ישראל ראש־ממשלת .1

ממדי .17 חזק! גשם .13 (ש״פ)< הנוכחי
 גמדים! שבט בן .25 ארצות־הבריח! נות

״... .27 ישראלי! אירגון־נשים א.25
זכותך!! על מחלי .30 ודגל,״! נם ....
 שזכה ישראלי משורר ■32 !פרגוד א. 31

 מרים היא .34 !אלה בימים לריהביליטציה
 .36 !נודע שחקן־קולנוע .35 !המיגדלית

 גהר .38 !ברוסיה נהר .37 !השנה מחודשי
 .41 1 אשמתו על התוודה .40 !באפריקה

•מוש צורר־ישראל .42 מישרדית! שיטה
 מיקווה־מים .45 !קריאת־תיטהון .43 בע•

ספרדי! ממוצא במאי־סרטים .47 ענק!
בל ידי ..........50 •סוף! בלי קהל .49

מחל .56 סחורה! .54 פחד! .52 אחינו,׳׳!
 לשון־חלקל- .59 אמיד! .57 היממה! קי

השג .61 העולה! השמש ארץ •60 קות!
 עוף .65 למטה! מלמעלה בוא .63 חה!

 מן .68 (ש״מ)! ישראלי סופר .67 טורף!
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 שם .76 !רק אך, .74 !הידד .73 !(ר״ת)
 .81 !הבל .79 !הושטה .78 !לישראל נרדף

ההס נשיא .84 !החריב .83 !חריף תבלין
 א׳.86 הרצל! מות אחרי הציונית תדרות
 !בכי אבל, .89 !בוסתן .88 !כגמולו משלם
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 פיקוד- .93 (ש״מ)< ישראלי במאי-סרטים

 בהמות .96 מיקפא! .94 (ר״ת)! הדרכה
 .100 התוועדות! .98 הפחית! .97 הבית!
 •מחצית .103 הרובה! פעולת .101 נווד!

 ארובות כשנפתחות .106 מכדור־הארץ!
 בקפיצה- משמש .108 !מוט .107 !השמיים
 רעייתו של וכינוייה שמה .110 לגובה!

נבי היא .113 אחשוורוש! של היהודיה
 .116 פושע! של אופי בעל .114 עות!

 סוף! בלי וניל .117 שקוף! חומר־ציפוי
הסב הוספת הגהה, .120 וברה! צחה .119
 !בצפון קיבוץ .123 !הנדסי גוף .122 ! רים
 .125 בחרבה! בני-ישארל את העביר .124

 אותה קוראים .130 !מצומק דל, .126 !נוגה
 .135 תפוצות! .133 כופף!! .132 בפסח!

 במדידה! המשמש מכשיר .136 אפרוח!
 .142 ענק! .140 נוא-אטון! היא .138

 !מאד חם .144 !מחבוא .143 !כורע
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 !מעריך .148 !מוטמן פח .147 !אנוש לבב
 .151 הבלים! •150 היממה! מחלקי .149

 מפיקים שם .152 (ר״ת)< בארץ מיפלגה
 אריג .154 !תיספורת עם עץ .153 1 היין את

 שבועת את •שנשבע .156 מובחר! מיקדאי
 .160 !התבלבלה גימגמה, .158 !היפוקרטס

 .163 !הווייתי .162 !בניו-יודק כושי רובע
 זהבית! .164 !במאפייה תוצרת הפיקו

 !המיפרש נישא עליו .167!•תבלין מין .165
 ״אדון,״: .172 סלע! .171 פרח־נוי! .169

 יישוב .175 !נושאי־אלונקות .173 באנגלית!
 נשיר עץ !תולעה .177 !תל־אביב בסביבות

 .181 <ר״ת)! רב־אלוף .180 ונאה! גדול
 .183 כזאת! הוא בוטיק גם .182 ביצעו!
 חובה! הטלת .185 יהיה! א. 183 נגמרו!

 1(ש״מ) אמריקאית שחקנית־קולנוע .186
 .190 !עצמם הלימודים לפני קורם .188

 להתססת מחמצת, .191 דיפלומטי! שליח
 פילוסוף .194 דיקטטור! .192 הבצק!
 .197 !לדפוס התקנה .195 !(ש״מ) גרמני
 נסקל .199 קיסר! יוליום שהצה הנהר

 משיב- .200 !כרמו את ירש ואהאב למוות
ב203 עובד-אדמה! .202 ישראל! מי  ז ז

 חידלון! .206 קרת! .205 ספרדי! מחול
 גת- .210 צבאי! מעיל .208 אשמח! .207

 .214 רב! כסף .212 אולם! .211 קוטט!
אוהל .217 !התרברבות .216 צאצאה!

 זב222 הלם! .220 פתאום! אינדיאני,
 כיבשה .224 שגורה! .223 !מילת־זירוז

 .228 !חרוך .226 !הגוונים מן .225 !הרה
 .230 !בארצות-הברית עיר .229 זימרה!
 .234 קרוקודילים! .232 הולנדית! קידומת
 ־1םי התאהב שבו פסל-השיש .236 הורה!
 !באפריקה נהר .240 !מש .239 !מליון

 אירוע .244 !אירופית בירה .243!גבר .241
 .247 חידלונו! .246 חותמו! את שהשאיר

! .251 בתורת-החשמל! מונח .249 עזוב!
ם................... 256 חג! .254 חלבה,״ ע

 או״ם שליח היה .260 !נודע אנגלי משורר
 !נבחר צוות זב 261!למיזרח־התיכון(ש״ם)

 הנוכחית! מהממשלה שהתפטר שר .262
 במאי־קולנוע .,א264 נתלה! חיבה .264
 משקה-שזיפים .266 (ש״פ)! נודע יפני

 שם •268 הנפט! ממוצרי .267 סלאבי!
 שסייע עץ .269 לישראל! •תורה ניתנה

הביצות. לייבוש
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 .9 !קל ניע .8 !עוף־בית .7 !רכיל הלך

ראש! בלי נואם .11 !להבה .10 !פצירה




