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בעיר סינית הכי ומסעדה

סיניות ויש סינית יש
 בעיר סינית הכי אולם

 ״מקאר היפה הסינית היא
 סינית. ומבלים סינית אוכלים בה

ש״ח. ו5מ־ החל מנות) 5( עיסקיות צהריים ארוחות
וק״טומג הביתה משלוחים
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המסעדה. אורת׳ לכל חיום חניה

אקורדיוניסטית
 ומישחקי־חברה שיקופיות עם בציבור שירה מארגנת

במסיבות
 לימי־הולדת מיוחדת תוכנית
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בקנדה: או בארצות־הברית ישראלי
 והסברה פעילות במסגרת מתארגנת בחו״ל ישראלים קבוצת

 בצפון־אמריקה ישראלים
למען

 פלסטין - ישראל שלום
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מאוזן:

בן־יעקב; יוסף של כינויו )1
 ה״אספרנטו״ שפת יוצר )5

מתקו )11 יבש: לא )10 (ש״מ);
 בהשאלה כיסה, ציפה, )13 טט:
 בן )14 בטלים; דברים דיבר —

 השחית, )16 שנון; )15 אנוש:
 מלה )20 מצרי: אליל )18 קלקל;
 דברים מורשת )21 לרבות: הבאה
 )24 צער: קריאת )22 לדור; מדור
 )25 מים; במקום צומח עשב

 שרירי לומבגו(מחלת )26 מרפא;
 )30 בחושן; אבן )28 המתניים):

 נגד החיסון ממציא יהודי, רופא
 התנפח; )31 ילדים(ש״מ>; שיתוק

 בגימטריה; האיברים, מספר )32
(אר זהב )35 עכול; איבר )34

 בשל שאינו )39 עול; )38 מית);
 רעב; )42 ברזל; איל )41 צרכו; די
 שבט )47 שממה; )45 סוד; )43

 נדבת — בהשאלה )48 בישראל;
 ישן, )50 מלב; תודה רגש רוח,

 הארץ; בדרום קבוץ )51 רקוב;
 צמח )57 טקט; )54 תוך; )52

 זרוז; מילת )61 לב; דמויי שעליו
 טוב־ והוא אדום שפריו שיח )62

 מושב תחום )65 אויב: )64 ריח;
 היה שם בונציה, בית־יציקה ע״ש

 )66 ;16ה־ במאה היהודי הרובע
מוס לנכבד תואר )67 חית־טרף;

 יצוא )70 צמית; עובד )69 למי;
 דרגה )74 מים; מבוע )72 סחורה;

 כהל משקה )75 במשטרה(ר״ת>;
 סודה, )77 דובדבנים; מעסיס
 הרגל חלק )78 הנתרן; פחמת
 )81 הברך; עד המותן מן היורד

 )83 בצרפת; התעלה לחוף עיר
 במרוקו; עיר )85 הצמר; תולעת

 )88 לאפולון; תודה מזמור )86
 התנגדות; מרי, )89 רום; גובה,

 )93 חשמלי; הספק יחידת )91
 מבני )96 ריב; )95 טיט; אדמת
 הגיע; )100 רטייה; )96 אדם;
 תותבת; רגל )103 בבואה; )102
 )105 אומץ; נטול חלש, )104
לירושלים, ממערב ערבי כפר

הת )2 השקמה; תאני אסף )1
 )4 נוי; פרח )3 ממלאכתו; פנה

המל במשחק מצב )6 מספיק;
 )8 בדקירה; בהמה הרג )7 כים;

 מובן, )9 הולנדי; לשם קידומת
 ה־ על תנאי מילת )12 משמעות;

 )אוצרתבואה;16)מזוין;15עבר;
 )19 פיתוחים: לפתח חד כלי )17

לר הבאה מילה )20 אכסמפלר;
 ב־ חכמינו ע״ש צומת )21 בות:

)24 יפני; מטבע )23 בני־ברק;

 )26 הכלביים; ממש׳ טרף חית
 )27 דבר; מצמיחה שאינה אדמה
 הבא הון )29 בנים; מארבעה אחד

ש הענבים גרגרי )30 בעושק;
 )33 הגפן; שפרחה אחרי צמחו

 למניעת האגודה שם )34 ארכיון;
ה )36 (ר״ת); אויר; וזיהום רעש
 אחד )40 שי; )37 שבמכתש; עלי

 הקדמונים; ע״פ העולם מיסודות
 )46 נוזל; )44 הפעולה; דרך )41

 עני; )47 לרשות; חובה תשלום
 לבן פשתן )50 הארבה; ממיני )49

 פרק — במוסיקה )53 ודק; טוב
 כלל — באמנות )54 ואטי; רחב

 היופי וקוי האמנותיים האמצעים
 )55 מסוימת; בתקופה השליטים

)58 הניבים; שן )56 הוראה;

 בעל יהודי משורר )59 שובב;
מדר )60 (ש"מ); הדמעות" ״כוס

 משאבת )63 שלא; כדי )62 גה;
 );4,2(מרחק לציון בטוי )66 הדם;

 אחד מקראי, נהר )71 גחמה; )68
 המובטחת; הארץ של מגבולותיה

 מלה )76 שכספירי; מלך )73
 )79 קוץ! מין )77 למעט; הבאה
פעור; פה )82 בסיס; )80 קשור;

(ר״ת): ומזוזות תפילין סופר )84
 באטיות; )87 קטנה; חתיכה )85
 עמק )92 סליחה; בקש פייס, )90

 פני הבעת )94 השרון; בגבול
 )99 קלקל; )97 רוגע; )96 האדם;
 חיה )102 תנאי; מילת )101 עלה:

 שני בין גבול )103 שריון: בעלת
שטחים.

יי״אי אביטל----------------

קי לאנשי ס ע ע ס לנו :ר,מדד ס(
 מיוחדים ושרותים סיורים • תעופה משדה העברות • מלון בתי

ץ יפן • קונג הונג • פיליפינים • נורמה • בתאילנד • ס • • 
שלך הנסיעות לסוכן פנה יפן י רהב בבל לנסיעה ?/ע/׳״ רבבות כרגוי׳ש

ן!** עמיחי איתן
? חדיקיס הדברת ^ ן ^

\ תיקנים(נ׳וקים)■?^ להרבות שמחים
*•. ובמים׳ ספרים ץ.חרק׳1ו תולעי
׳7ע?/' ״ץ למניעת לארנעים שוחר עירפנל

ם המומלץ השהה מעופפים. שים!חרקים1ית ת
עין ט־מת־גן די מו ד ת.ד.8 ת 790114־5־6.טל •2272 ו/

ה ר י מ ש ל ב ו ע ת ו א י ר 1 ב 1 1 1 1 3 1 1
2588 הזה העולם


