
ענק תשבץ  )4 העברי; בגילגולה נפרטיטי המלכה )3 (ש״פ);
 )6 גבוה; בחום הבוער תנור )5 ישמעאל; אם

 בולל )9 רוח־הקודש; )8 נוי; )7 כלי־תחבורה:
 תלוי )12 על...; נוסף )11 חסר־לחות; )10 קמח;

 נשיא )14 תחינה; מילת )13 מסויים; בתנאי
 )17 חי; כל אם )16 תמיכה; ׳15 (ש״מ); ליבריה

 )18 האלים; מעלילות סיפור — העתיקה ביוון
 שקול, )20 מיופה; לב )19 תוגרמה; מארץ איש

 קידומת )21 );3,3(לאחר בכוחו או בערכו מתאים
 משחת, שד )25 מילים; צרוף ביטוי, )22 הולנדית;

 רותחת; קלחת )28 תקיף; חזק, )27 );3,3(קונדס
 בימי יהודה את ששיחררה הכהנים מש' )30

 למראית מטעה, )34 בעיזים; הזכר )33 בית־שני;
 בקי )41 ראשית; תחילה, )37 נכחם; )36 עין(כ״ח>;
 צלילים; של בלתי״הרמוני צרוף )43 בלשונות;

 כימי, יסוד )49 אך; אבל, )48 מרופט; שחוק, )46
 נושא שאינו )52 בני־עמון; מלך )50 אלמתכת;

 מרחשון; ירח )54 קין; של גלותו ארץ )53 פרי;
 נוצר )60 שעווני; נייר דף )57 ידידות; חוזה )55

 טובה לשנה )64 כתובת; )61 אמו; במעי והתפתח
 יפה, )71 זוף; ניקיון, )68 מלאך; )66 ו...; תכתבו
 )76 בדין; הרשעה )75 קולח; מעיין )72 נחמדה;
 מורשה ממונה, שליח )77 מסויים; בכישרון נחנות
 מאכל )81 העדר; את נהג )79 הרשות; מטעם

 ידענות; )84 החיבור; אות )82 לו; רבים שטעמים
)86 השמש; אל ביותר הקרוב כוכב־הלכת )85

 במערב ארץ בירת )87 השוורים; מילחמת
 )91 רחב; סדק בקיע, )90 אמריקה־הדרומית;

 חלום )95 טרשים; מלא )93 בסתר; התחקות
 עיר )97 תהילה; שיר שירו שבחו, )96 בהקיץ;
 גלגולה )98 במצריים; בני־ישראל שבנו מסכנות
 בסלע; ניקבה )102 (כד; )100 הגיטרה; של הקודם

 הנשלחת בכתב הודעה )104 קניין; זכות )103
 מחוז )109 ברך; כריעת השתחוויה, )106 לרבים;
 המלך; בן )112 והגן; השדה תנובת )111 בהודו;

 על ביאליק של שירו )116 גחונה; על הלכה )113
 ע״פ העיקרים מיספר )118 );6,2(קישינב פרעות

 שנלחמו מיקראיים ענקים שני )119 הרמב״ם;
 — בדקדוק )122 חיידקים; )121 );5,3( ביניהם

 ההטבות אחת )123 רבים; שלישי גוף
 תנועה )125 );4,4(לאחרונה שבוטלו הסוציאליות

 עני, )130 חומר־חיטוי; )128 ובספרות; באמנות
 הנישאת עגולה חצוצרה )132 );3,3( צנוע

)137 רכות־לב(כ״מ); )135 יוסיף; )134 במצעדים;

 אור; המפיצה זכוכית גולת )139 בשווייץ; עיר
 התנשאות )143 זעם; )141 עובר; חולף )140

 מורמים אזרחים ציבור )144 אדמה; של טבעית
 )148 לזיכרון; )147 נחשול; )145 );5,4( מעם

 שעליה הילדה )150 מעשה־פלא; )149 משענת;
 );3,3,3(רביץ וי. רכטר י. גפן, י. בסופרלטיב שרו
 המעדיף סיגנון )158 מחלקה(ר״ת); מפקד )151
 כנגד טענה )159 (כ״מ); והססגוני המוזר את

 )161 ומדון; כעס איש )160 בית־דין; החלטת
 חשכה; )164 פסיעה; )162 (ר״ת); בצה״ל דרגה
 השנה חישוב )170 מחריב; )168 קטן; אשנב )166
 לשמש מסביב הארץ של המחזור תקופת ע״פ

)  בקולות אחת מנגינה שירת )172 אטב; )171 );3,3'
 יוסיף יקשט, )175 גבוה; )173 ביחד; ולא רבים

 מגמה, )180 );3,3(לבית־שמאי פלוגתא )177 נוי;
 דומה שגופו נודד מכרסם )181 מסויים; לצד נטיה

 )185 עצלן; )183 גס־רוח; אדם )182 לנברן;
קל )188 הגדול; החלק )186 תבואות; איכסון

 תוע להפקת משותפים חיים )190 להתפורר;
 המישם בן )192 שונים; יצורים של הדדית

 (7 קצין־מיבצעים; )195 );4,4( המורחבת
 בל) ״טריז״ להכנסת צבאית יחידה של הערכות
 תנו! )202 בחוסר; באין, )199 );2,3( האוייב
 (7 תזוזה; )205 טל; של רבה כמות )204 הצמח;
 הברז )209 לאלוהים; תאר )208 ברם; אולם,

 כמספו המשמש דגן )213 תפארת; )210 מחיצה;
 גופ עונש )216 השחייה; בספורט תחרות )214

 כיו )218 גדר; סגר, )217 );3,3( תוכחה דיברי
 תו )223 );5,2(זקן )220 חסידיו; בפי ל״צדיק״

 29 מדווה; )228 נכון; דבר )226 מדון; )225
 2̂ גדול; רעש קול — בהשאלה )231 פרח־נוי;

 37 הפנסיה; לגיל שהגיע מי )235 ריק; הבל,
 הורק עליהם מתו )242 קושיה; )239 אחריתם;

 בצפ! קיבוץ )247 תמיסה; )246 יחידת־זמן; )244
 ,!3(הכבוד לכסא כינוי )250 בינוני(כ״ח); )248
 מול )254 חיים; שמשמעותה מילה ראש )251

 חפיר' בור, )257 הקיץ; סוף של פרי )225 הוראה;
 דון )261 נורא; פחד )260 הרים; של אזור )258

 65 ביותר; מורכב מבולבל, עניין )263 הבל;
 היושב־רא; )266 בנזיד־עדשים; בכורתו מכר
 170 יריה; מרחק )268 פירות; של טנא )267

 174 עצם; )272 מעשיו; ישחית )271 אושר; שפע,
 מפנן )277 אחוריים; )276 נסתיים; שלא עסק
בארה״ב. מכללות של עיר )280

101


