
׳ נ שן ק 1ת נ 214? ע

 באמריקה מריבה )41 ;ללא )37 ;ראש בלי
 (ש״מ); מפורסם גרמני מלחין )43 ;הדרומית

 ;הוד )49 !חקלאית פעולה )48 :מיובש )46
 ;כמש )52 :(ש״מ) אמריקאי סופר )50
 )55 !בחיל־האוויר יחידה )54 ;סס )53

 )60 עמוקה; שינה )57 מצרי; מדינאי
 )64 (ש״מ); ידוע שחמטאי )61 דק; לא

)68 :בהמת־בית )66 ;צרפתי מחזאי
 העגורן )75 ;חמסין )72 ;כאב )71 ;וילון
 במאה חי מצרי, מדינאי )76 כזה; הוא

 )79 איטלקי; מלחין־אופרות )77 שעברה;
 יחידה )84 קרס; )82 דגל; )81 למרות;
 חוף־ שוכני )86 בגרמניה! עיר )85 בדיבור;

 חרק )90 ;בפאריס ידועה כנסיה )87 ;ים
)93 ;רות ממגילת דמות )91 !עוקצני
 )96 של; המתודה )95 מצרים; ממכות
 חמצן; מין )98 הידרדרות; )97 נקשר;

בעת בתינוק מחזיק )102 :נמצאים )100

 )106 ;מייחל )104 ;שואה )103 ;המילה
 )109 !(ש״מ) ידועה ישראלית פסנתרנית

 בימאי־ )112 השאול; בעל )111 שיקרי;
 השייך במקום )113 (ש״מ); צרפתי סרטים

 ;אדון )118 מפורסם! רוסי רקדן )116 לי;
בירו אתר )121 ;ידוע אירי סופר )119

 צרפתי מדינאי )123 ;תבואה )122 ; שלים
 מצביא )128 ;אנגלי מדינאי )125 ;מפורסם
)132 ;מעפילים אוניית )130 ;קרתגה
 ;המינים משיבעת )134;באינדינוזיה מדינה

 )139 בשיכלו! השיג )137 קיים; )135
 )143 לפני; )141 חס; )140 כפיו; סופק

 )145 5דגול_ הודי מנהיג )144 שוכן־ים;
 )148 ;ברכס יחידה )147 ;עיברית אות

בהיס תקופה )150 אוייב; )149 מזמר;
תח לובש )158 החיה; פי )151 טוריה;
 מה )160 הספינה! את מכוון )159 פושת;

;קילל )162 !הם )161 ו הרוחות עשו

 סובייטי! מטוס־קרב )166 יספרו; )164
 ;ביוגוסלביה עיר )170 !הולנדי צייר )168
 בדיעה; מחזיק )172 בצרפת; נהר )171
 )177 !זירוז )175 ;צעירה כיבשה )173

יש משורר )180 ;מילים) 2( ריעות הוגה
 )182 גמיש! חומר )181 (ש״מ); ראלי
הטע מן )185 ;ריק )183 ;בחשמל מונח
 מלכות שם )188 !מתפוגג )186 ; מים

 סופר )192 ;ירושלמית פסלת )190 ;אנגלי
 ;ברדיו קריין )195 ;ישראלי(ש״ם) ומחזאי

 )201 הנאה; )199 (לועזית); פות )197
 מיתולוגית; דמות )206 ;ערפד )204 ;ניגוד

 ;אחשוורוש ממלכות )208 ;דק מוט )207
 גרגרי־ )213 ;זוהמה )211 ;שיר־לכת )209

טשו )214 ;לנביטה במים שהושרו תבואה
ופי סופר )217 ;אירופית ארץ )216 ; לנט

 )220 בר; )218 (ש״מ); גרמני לוסוף
(ש״מ); 40ה־ בשנות בארץ שחקנית־קולנוע

 מקור הוא גם )226 ;ניר )225 ;דמות )223
 שעות )229 ;במצריים מיפלגה )228 ;מים

מש 235 !וניל )232 ;צדע )231 !האור
 ;חיפוי )239 !שלה החיים )237 ; תנה
 )246 נוזלי: מאכל )244 ״הידיד״; )242
 )248 :כי )247 :מילים) (שתי דג + זהב

ב ילדים סופרת )250 (בערבית): משה
 ;בצפון־אפריקה מדינה )251 (ש״פ); ארץ
 מונח )257 ;רמסו )255 :הודי מנהיג )254

 ארצ׳י )260 אליל־השבט; )258 מוסיקלי;
 צייר )261 ;במישפחה נשאר הכל מסידרת
 טהור; )265 האב: אבי )263 צרפתי;

 )268 גדותיו; על עלה )267 ברח! )266
 )271 !(בצרפתית) תריסר )270 ;הלך

 מילת )274 מאמר; )272 הרים; שורת
 )277 ספר־כריתות; )276 (הפור): זירוז

 )280 (לועזית); חזרה שפירושה קידומת
הפוך). — ליצלן(ר״ת רחמנא


