
ץ ב ש נ ה הוטל□ ! הו

:מאוזן
פלש ערי מחמש אחת )1
 ספר לפי חדש סרט )"5 ; תים
 נועדה שם )10 מאן; ק. של

 )11 !נסתיימה שלא הוועידה
;כנף־עוף )13 ;התווים בסולם

 איזה )15 ;לבצק קמח בלל )14
חדרון; )18 זבל; )16 דבר?

הק בבבל האלים מראשי )20
 צבאית היערכות )21 ; דומה

 האויב קווי בין טריז להכנסת
 מם־ )24 סופר; )22 );2 ,3(

 טיפה? )25;מצרכים על עקיפין
ב עתיקה משקל יחידת )26

 תנועת )30 נאד; )28 ארצנו;
 )32 מזרח; )31 בטבע; האוויר

 נמצאו, )34 ;מזרחי נגינה כלי
 ירד )38 עב; )35 נתקיימו;

 ;אמונה )39 ;מטוס או מאניה
״עם־ )42 ;טרף עוף )41

 בצה׳׳ל; תפקיד )43 הארץ״;
החופ לבנון צבא מפקד )45

 קפיטל; )48 צופן; )47 שית;
 )52 ;אחוריים )51 ;נרפה )50

 על לוותר שמוטב בעל־חיים
 המלך לבית כינוי )54 ;שירותו

 )61 ;גרניט אבן )57 :וסביבתו
 את מספק )62 העצמות; שמן

די )64 ;שלנו הבשרים תאוות
 החלטה; לבטל זכות )65 נמי;

 )69 רק; לא )67 חזר; )66
 )70 :בצפון דן שבט בחבל עיר
 )72 דקדוקיות; נקודות שתי
במל מבצע )74 נכאים; קול

 אד מידת )75 ;העצמאות חמת
 בסרי- לולאה )77 ;קדומה רך
 בעל־חיים )81 !שושן )78 ;גה

 התור; סוף )83 קרניים; ארך
הת )88 ;עמל )86 :שוכן )85

 ;לב אומץ )89 להט; להבות,
הש בארץ לנכבדים תואר )91

ב משאות בהמת )93 ; פלה
 )96 !רעה לשון )95 ; הרים
 עצם; )98 :לשמים מליצי כינוי

 עלה! )102 ;חובה תשלום )100
 גלש שם )104 ;מספיק )103
 ):3 ,3( ראווה במבצע ראשי רב
ל שהועלה יווני גיבור )105

מותו. לאחר אל דרגת

:מאונך
שי )2 !אנטיפטרוס תל )1
 גמל מין )3 משנה; סדרי שה

 פרי )6 אוי; )4 דבשת! חסר
 נח; של בניו צעיר )7 בוסר;

ש הצינור ).9 ;בוקר אדי )8
 )12 !הגרגרת קנה מאחורי

לירך; הצלעות בין בגוף מקום
 הקדום שמה )16 !שיח-בר )15

 התחרט; )17 טנטורה! של
 המשמש אורני יער עץ )19

ריקודים: נשף )20 לקישוט;
 ע״ש יזרעאל בעמק קיבוץ )21

 חותכת; שן )23 ג׳ורג׳; לויד
צר פסל )26 ;בקשה מלת )24

)29 אמצע: )27 גדול: פתי

 ברכט: ברטולד של מחזה גיבור
איס )3 ;תקלה מכשול, )30

בתיאט חדש מחזה )34 טניס;
 ;בכדורגל מצב )36 ;היפה רון
 ברזל; טבעת )40 רוזן; )37
 ;גוף )44 ;נוזלים עמוד )41
 נתק )49 ;תכלית )47 ;שד )46

 מיני )50 ;ונפל חיבורו ממקום
 דקבון; על הגדלות פטריות

 ;מזוין )54 ;בצנע מנות )53
 ממנו החומר )56 לבן: )55

 ר״ת )58 האילן; גזע עשוי
 )59 ;גדול משורר של שמו

:כלימה )60 :מדידה יחידת
מאכל; פת )63 משענת; )62

עמו חפירה )68 ;שלווה )66
מחי )73 ;אכזב נחל )71 ; קה

 )77 אבנר; של אביו )76 צה;
 דבר .על הקפדה )79 ;פופולרי
 פעור; פה )80 כראוי; שייעשה

 כפן; )84 ;חמים משפחה בן )82
 ממוצא בני־אדם קבוצת )85

 עצים צמיחת מקום )87 :אחד
 שנולד; תינוק )90 ופרחים;

 שרשרת מעל שר הוא )92
 מזון: לחם, )94 בצפון; הרים

 ;גורל פתק )97 פולס; )96
 )101 המבול: לדור אחרון )99

 ;פנינה )102 ;בימים בא איש
עני. )103

ד סי ט בני! מול 86 ה אזי סלון או אווזי' ״

1* י־אלי 111־9 119081 1 0 9 0 
11|9די91 81|7"0סס1!1 0*1111

0 11'084119- 0,11111111310|19- ו1'?ו18 113*98
(אפילציה! בחשמל שער הוצאת

* 1170 1311! '31'
 תספורות,החלקות,סלסול. .תסרוקות

 איפור. פנים. ל1צבינגה.פסים,טיפ
 בטעווה עויולר הוצאת

ג * מ ת ה * נוו
ם ■סחיויס מ״ ס ________מעולה• ישרות • ע

229368 226066 190 דיזגבוף ליד 4 יודפת תל-אביב

מכחנים
 )16 מעמוד (המשך

ולהק הכיבוש לסיום חותר הוא
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 את עושה שהזמן היא הבעיה
 סיכויי- גם הביולוגיה. וכן שלו
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