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מאתן:

קושי כל ללא נעשה הדבר )1
הו )10 משפטן; עו״ד, )5 ; )4.2(

 מעדר אחד )11 בפקודה; ראה
 )14 ציץ; הוציא פרח, )13 העזים;

זו )15 בדקדוק; השוואים אחד
 היערות אל )18 גורל; )16 עף;

 אחד )20 היוונית; במיתולוגיה
למו חוקים )21 הלטאות; ממיני

תכ )24 אלוה; )22 כלשהו; סד
 מלמל, )26 (ח); אציל )25 שיט;
 מלוהט חומר )30 צעד; )28 רטן;

 נהר )31 האדמה; ממעמקי הפורץ
לול כמו )32 בברית־המועצות;

 משל בסתר לוקח )34 בבגד; אה
 עיר )38 יקרה; אבן )35 אחרים;

 תרופה )41 תפר; )39 שוטים; של
 ש״מ )43 תולע; — אדם צבע )42
 מין )45 או״ם; ממזכירי אחד של

 )48 שאלה; מילת )47 סנונית;
 )50 במין; עמוד לרגלי בסיס
הקו ההסתדרות מזכיר של שמו
 שלא פרי )52 כחוש; )51 דם;

 מחשבה בטול )54 עוד; בשל
 דמות )57 לפועל; תצא שלא

 )61 קיץ״; ליל ב״חלוס ה״שובב"
 ישן; )64 שופר; )62 צער; קריאת

 )66 התבואה; לקצור חרמש )65
 כינוי )67 תבואה; גרגרי קליפת

 בלחשים; קוסם )68 לאלוהים;
אספק )72 בצומח; חוטים )70

 המוסיקה; באמנות זרם )74 לריה;
ותמ נושאו )77 מים; פלג )75

 רביעי; דור בן )78 ספר; של ציתו
 מים מקוה )83 סירה; מין )81

 )86 מקום?; באיזה )85 רבים;
 טנא; )88 הפצע; על העולה קרום

 )93 קיים; )91 בושה; גורם )89
 מרזח בית )96 בן־אדם; )95 נצח;
 אמצע, — בהשאלה )98 (ח);

 נחשול; )102 מספיק; )100 תווך;
גדולה כמות )104 עטין; )103

מזרחי. בושם צמח )105 ; )3.3(

 )3 משאלה; )2 אליל; פסל, )1
 )6 מוסיקלי; תו )4 מרד; בגידה,
 מטבע )8 אימים; כעס )7 שליח;

 )15 פשע; )12 סיבה; )9 יפני;
שעב השנה של הספיח מן ספיח

 רעל; )17 נסתיים; ניתק, )16 רה;
 חד); עגלגל(לא )20 שערה; )19
 שיניים; בגלגל זיזים מערכת )21
 איל; כח, )24 לקפה; תבלין )23
 )27 פיגמנטים; חסר אדם )26

תקופה )29 במדבר; ישראל מזון

 האיבר — בהשאלה )30 (ח);
 עץ לוח )33 );2,2(ביותר האוהב

 )36 בגולן; עתיק מבצר )34 דק;
 סמי עץ )37 לחומות; כלי־מפץ

 תר )41 מלכים; מושב )40 בוק;
 הצמר; את המכלה קטנה לעת

 משאות; בהמת )45 מזכרת; )44
 )50 חמורה; שבועה )49 ח, )47

 המפה; על איטליה של צורתה
 דרכי פורץ )54 בלבו; חושב )53

 )58 אויב; )56 שמא; )55 מוסר;
 )60 ראשוני; )59 הולנדי; תואר
שלא בשר )63 סיום; )62 עצלן;

מ מגורשים )66 צרכו; די בושל
 חצי-אי תושבי )68 מושבם; מקום

 הרגל פרק )71 צרפת; במערב
 )76 תאור; סיפורי )73 העליון;

 )77 במזומנים; ולא תשלום צורת
 )80 מצרי; נשיא )78 שני; אדום,
 עיר )84 פלא; )82 בישראל; שבט
 חיה )85 למוסלמים; לרגל עליה
 בן )90 בלל; )87 הצבאים; ממש׳

 עשויה אדם תבנית )92 בתואל;
 )97 מעיין; )96 שלב; )94 מחמר;

 קול )101 אריג: )99 נפרד; חלק
מתנה. )103 בוסתן; )102 עבה;
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