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מאוזן:
בהש בן־יעקב, )5 נעדרים: )1
 )10 שבחבורה: הצעיר — אלה

 משתחווה: )11 מוסלמי: תואר
 ע״פ העולם מיסודות אחד )13

 משקה )15 עלוב: )14 הקדמונים;
 מניף בצה״ל, אלוף )16 מסין:
 )20 יחד: )18 באילת(ש'מ); הדגל
 שקלי־ פרי )21 מעברים: הקיף
 )24 אחוריים: )22 קשה: פלתו

 אבן )25 הפרעונים: בשושלת
 והכרם: השרה תבואת )26 טובה;

 משורר )30 מקרין: צפוני צבי )28
 לוחם ,19ה־ המאה בן אנגלי

 שור )32 שקד; )31 חופש(ש"מ);
 שלם מקום )35 חיק: )34 פרא:

 )41 נמצא; )39 חנית: )38 ובריא;
 )43 פורה: בלתי )42 הדבור; איבר
 הדגן: ממיני )45 הולנדי; תואר

 לחות; )48 וחלילה(ר״ת); חם )47
 כלי )52 טהור: )51 נאר: )50

 לזגוגיות דבק )54 לנוזלים: קבול
 )61 ירמיהו; בימי שר )57 בחלון;

 ולעם: שבר )62 מעץ: משענת
 )65 שנון(ש״מ>; אירי מחזאי )64

 )67 טיט; אדמת )66 בצה״ל: חיל
 )70 מכשף; )69 שלילה; מילת
 העובדים כלל )72 ח־; דשא

 )75 פצע; על קרום )74 במוסד;
מש — בהשאלה — בגוף איבר
לי )81 גמד; )78 תוך; )77 ענת;
 תשורה; )85 עדנה; נעם, )83 לה;
 )89 מוסיקלי; תו )88 הפסק; )86

 )93 זמורה; )91 מוסיקלי; כלי
 אציל; נכבד, )95 מהמזרח; מטבע

 יער; חיית )98 בדרום; קבוץ )96
מלא גבעה )102 בת־קול; )100

 חוף עיר )104 אויב; )103 כותית;
 20ב־ הורדוס ע״י נבנתה בארץ,

שחור. יער גרגר )105 לספירה;
מאונן•:

 פרי )2 עמון; בני מלך )1
 בגוף; איבר )4 מינוטה; )3 בוסר;

 )7 בחלקו; רק בשל בשר )6
 כלי )8 מצרה; עזרה הצלה,

 )12 בר־קיימא; רכוש )9 לנוזלים;
 בגליל הר )15 ערב; משבטי שבט

 שולט שאינו מי )16 התחתון;
 כלי )17 התנועה; מאברי באחד

 )20 הכתובים; מספרי )19 אריגה;
 )23 מזרחי; )21 בשמך, מורח

 הקדשים; קדש שמאחורי היציע
 מקום מסגרת, )26 פלא; )24

)29 שקט; )27 לאבני־חן: קבוע

 53 עם )33 יבלת; )30 הכריח;
 להתחדשות תפילה — מאוזן
 )36 גיאומטרי; גוף )34 הירח:
 תואר )40 מגדל: )37 קטן; כסף

 אבי )44 כאן; )41 בפרס; מלכותי
 הבעל; אבי )47 מכוסה; )46 שם;
 )50 לבניין; פסיפס אבני )49

 33 ראה )53 תימני; תורה מורה
 )56 די; )55 נשק; כלי )54 מאוזן;
 )60 אויל; )59 חלש; )58 שביל;

)63 מורם; מושב )62 סמרטוט;

 וגבול קץ בלי )66 ככדור; משחק
 רוממות: )71 מפונק; )68 );2,4(

 )76 ענבים; פרי עושה שיח )73
 ״משיכת )79 כסוי; )77 צאצא;

 איבר )82 נטל; )80 בזמן; יתר"
 חומה, )85 חתיכה; )84 הנקה;

 )94 הפיל; אף )90 עטין; )87 גדר;
 וצורה; תאר בלי גוף )96 רב; אור
בקשה; )99 זמנה; קדם מיתה )97

 ספינות )10 3 תפר; )102 רב; )101
רבות.
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