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 ענק׳׳. ״תשבץ :המעטפה עד ולציין תל־אביב ,136 לת.ד. 15.4.77ה־ ליום עד לשלוח יש הפתרונות את
ל״י. צ50 שד כשווי בתל־אביב ״רימיני״. במסעדת זוגית ארוחה תוגרד נכונה הפותריס בין

 .22 !העיברי בא״ב אות .21 ;פרשים
 ים- לחוף מדינה .25 (ר״ת); מדור־הדרכה

 אי .30 !המאה חלק .28 !זלזל .27 ;סוף
 גמורה! •מתיקה .33 איטליה! חופי ליד ן

!בולוואר .36 !התפוצצות כושר בעל .34
 גוג + מצולה .41 מעמסה! מועקה, .37
ב המערך מחכ״י .43 מילים)! 2( —ו

אריה! .48 קולגה! .46 השמינית! כנסת
חיית־ .52 !פרח־נוי .50 !כלי־מילחמה .49

לבני־ישראל! התורה את נתן .53 בית!
 מעיל- .57 שי! .55 הצאן! מן .54

 הוא בעליה .61 !הנכד בן .60 !קצר נשים
 .66 התורה! מסיפרי .64 הדיעה: בעל גם 1

 .71 !אשפת־חיצים .68 !שנקצר שדה
 יחידת־ .72 !הישראלית חברת־הספנות

פילו + דיכאון .76 תבליט! .75 רכוש!
 סופר .79 !לולא .77 מילים)! 2( גרמני סוף

 ממלא־ .82 עולץ! .81 (ש״מ)< אמריקאי
 יוצאי חג .85 ההין! .84 (ר״ת)! מקום

בקי, .87 קטן! מיושר שטח .86 מרוקו!

 מחודשי .91 !עמוק מחשוף •90 !מורגל
 .95 !,א סוג שאינו .93 העיברית! השנה

 מגורד .97 שלו! הקול .96 איסטניס!
 בן־דוד; .100 פרוצדורה! .98 לרסיסים!

בגיאו מונח .103 ירק־מאכל! מין .102
 .109 פקודה! .106 השקפה! .104 מטריה!

 .112 דוכן־מכירה! .111 שיחה! ויכוח,
 ספר .116 ירק־מאכל! .113 סליל! צרור,
 .119 מילת־ברירה: .118 אורוול! משל

צמי שפירושו מושג .121 בערבה! יישוב
 .123 סימן־הכפל! .122 עשב־פרא! חת

 קטן! ימי חי .125 ישראל! ראש־ממשלת
 .132 ססגונית! ציפור .130 דג! מין .128
 (ש״מ): האופוזיציה ראש .134 !ברוסיה נהר
 יחידת־ .137 קשה! שחור עץ מין .135

 .140 לשתות! מרבה .139 בבניין! דיור
 נמל־תעופה .143 משיח! .141 מצליף!
 .145 ״קספר״! ההצגה גיבור .144 (ר״ת):
 .148 מחייתז־יער! .147 הצלילים! מסולם

.150 נועם! חן, .149 לבגדים! מזיק חרק

 על מושת .151 !והחוקים העקרונות תורת
 .159 יואב! •של אביו .158 אזרח! כל

 ואהרון! משה אחות .16 בשר־חזיר! נתח
 .165 לסוס! קריאת־זירוז .162 כופר! .161

 חסני נקבת .168 ל־! דומה •166 רוטט!
 יוצר .171 נוצרי! צלם־קודש .170 אית!

 השלילה שלילת .172 ובדים! שטיחים
 מגונה! לקוי, .175 לנעיצה! משמש .173
 .181 צור! מלך .180 לחרדה! נטייה .177

 רכי־ .183 צבאית! יחידה .182 קוולייר!
 הכלים מיכלול .186 תמיד! .185 טיס!

 שפת של .190 נטעה! .188 והמכשירים!
 !המופלג דרגת .192 !החרשים־אילמים

 .199 אליו! יקרא •197 המזלות! מן .195
 .204 מיקראית! בהמת־בית .201 נימה!

 .207 אחת! המלטה גורי .206 ירידת־ים!
 התייגע .208 לא-יוצלח! בטלן, בהשאלה:
 צרפת! אופנאיות מגדולות .209 במלאכתו!

 רגליהם! על נעמדו .213 !הצבעים מן .211
אי של בן־זוגה .216 ביקורת! מתח .214

מת שם .218 הגוף! מחלקי .217 זולדה:
 .223 בעמק! יישוב .220 היין! את קינים

 !בית־אסורים .226 ;בן־צבע .225 !ראי
 שביב־ .229 !בבל בקבוצת כוכב־שבת .228
 בני .235 שדד! .232 מיזרח! .231 עץ!
מעו .237 המיקרא. בתקופה בארץ שחי עם
 דבר־מה קרא .239 לבלי־הכר! במים רב

 .244 !דובנו העיר תושב .242 !בקול
 .247 שובב! .246 פופולרי! מישחק־ילדים

 חב- .250 !ניתוב .248 !הנביא אליהו הוא
 .254 פחד! .251 הוליוודית! רת־סרטים

 של כינויו .255 !אירופי תואר־אצולה
 .258 !לחיל ששייך .257 !ארמסטרונג לואי

 בממשלת שר היה .260 !מכלי״העבודה
לוח גחלים .263 אופוננט! .261 צרפת!

 שותת .226 !בישראל עיר־נמל .265 ! שות
 פרימטר! .268 ריק! הבל, .267 ראש! בלי
 (ש״מ)! נודע צרפתי סופר .271 !אסון .270
 שמא! .276 !קטן מאור .274 !עז אדום .272
חוש. של סופו .280 ברכם! יחידה .277
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