
 חוזר )241 קיפלינג; של ספר גיבור )240 נשים;
 )247 המכונה; אברי )245 עטרה; )243 בבת־קול;

 );4,2(עכשווית טלוויזיה סדרת )249 הפנינה; אם
 חסרון; )254 פלוני; בשם שבועה )253 רטוב; )252
 עליו — צרפתי צייר )257 ריח; נותן צמח )256

 ומזומן; ערוך )259 והירח; הפרוטה הספר נכתב
 )262 אסתר; במגילת מדינות 127מ־ אחת )260

 ישראל פרס זוכה של ספר )264 הולנד; בירת
 );3,3(מועדון )267 ):3,3 ,3(למדינה 40ה־ לשנת

 ומידע נתונים לעיבוד בארגון, מחלקה )269
 )276 התחרט; )275 למשעי; נקתה )273 );4,5(

 שם )278 );4 ,4(קארו יוסף ר׳ של הלכות ספר
 בחופה נמל )279 ערכי־תרבות; למחריב נרדף

 )282 );4,4(פרס בפי רבין )281 צרפת; של הצפוני
 )283 לבניהם; מהורים המועברת תכונה אטביזם,
).3,5(לינץ׳ עשה )284 פקפוק;

 של הקמצן )3 עונה; )2 טנטורה; )1 מאונך:
 )5 הקדוש־בחן־־הוא; של כינויו )4 מולייר;

 בעל עברי, משורר )6 רחוקים; לחבר — בהשאלה
 שם )9 חקיקה; )8 ישמעאל; אם )7 מסדה; הפואמה

 עצם )12 דבר; ביטול )11 טיבטי; נזיר )10 האל;
 לא )14 בן־אבויה; אלישע של כינויו )13 הדבר;
מחוז )17 צער; לכאב, גרם )16 מסעד; )15 יותר;

 מלא )18 (מ); במצרים בני־ישראל של ישובם
 יצירה )20 קטנה; צבאית יחידה )19 אדים;

 )21 מסויימים; רגשות המבטאת קטנה מוסיקלית
 שובב חרוץ, )25 הלח; מידת )22 לילה; רסיסי

 הידיעות סוכנות )27 );3 ,4( דעתו על העומד
 שכר; הטבות )30 דברים; ברור )28 הישראלית;

 שר )36 כחש; )34 הנדוש; השיבולים קש )33
 ארתור של הסוכן )41 מטע; נצר, )37 המשטרה;

 )46 צורמנית; מוסיקה )43 וש׳־מ); (שם מילר
 חסר־תרבות; )49 אש; )48 המערבי; בגליל קיבוץ

 העץ; אל הפרי של חיבורו מקום )52 תנועה; )50
 )57 מרצפת; )55 המלחמה; אל )54 יקרה; אבן )53

 נותן שאינו )61 בייגעלע; )60 פטריות; של סוג
 עשוי לנוזלים כלי־קיבול )66 התפלאו; )64 פרי;
 )71 עיראק; של במקומה עתיקה, מדינה )68 עור;
 התרחקות )76 השתעשעות; )75 הזיז; )72 חסר;

 להבשיל; שהקדימו פיחת )77 מהבלי״העולם;
)82 נצח; )81 הגרגרת; קנה שמאחורי הצינור )79

 גדעון; של האחר שמו )85 טרף; עוף )84 אנקול; ,
 כלי )90 בדין; הצדדים אחר )87 בצה״ל; יחידה )86

 טיטוס; את שהטריד היצור )91 הגינה; לעבודת
אס )95 בתזוזה; שאינו עמדו, על עומד )93

 )98 צוואר; )97 מתורמל; צמח שם )96 פקלריה;
 עוגה )102 התלמיד; לשימוש כלי )100 בן־רוסא;
האושר אלת )104 שלפוחית; )103 שטוחה;

 על שנשארו ענבים )106 הכנענים; של והפריון
 שבה בגרמניה עיר )109 הבציר; אחרי הגפן

 הטעונה הסוררת )111 החוקה; פעם אושרה
 חלול מקום )113 פיסח חומרי, )112 אילוף;

 אדם בצורת אגדית חיה )116 בירכתי־הרים;
 )119 העצם; שומן )118 );4,4(לאדמה המחוברת

 3,5(אנשי־מישטרה )121 );4,4(מוצא ללא רחוב
 )125 משמעות; )123 כלי־הקשה; )122 מ);

 משותף בבית דיירים של נבחר חבר )128 לעיתים;
 כלי־ )132 (ש״פ>; צרפתי מלחין )130 );3 ,3(

 נבוב; )135 עממי; ישראלי ריקוד )134 נשיפה;
 שכל בעל — בהשאלה )139 מציאות; ישות, )137
 אל )141 הרס; זורע משחית, )140 ומפולפל; חד

 )144 מוסיקלי; תו )143 הקדומה; במצרים השמש
 )147 בממשלה; שר )145 );5 ,4( דיבה כתבי

 הטוב; הקלף )149 ומישטר; מישפט )148 מחפש;
 )158 התקרבו; )151 );5 ,4( טרף חיות )150

 )161 שממות: )160 תשוקה; )159 נשתתקה;
 סוג )166 והזיה; דמיון )164 עטוש; )162 ממטרה;

 מלחין )170 המלך; נשות מישכן )168 יין; של
 לו שאין )171 אשף־מיטבח; היה שגם איטלקי

 )כלי־נגינה173 חריף; שריחו צמח מין)172 קיום;
 )נהירתהנוצריםלארץבימי177)מסך;175הורי;

3הביניים(  >פרי־181 ישראלית; מקהלה )180 );3,
היהודית העצמית ההתגוננות ארגון )182 קיץ;

 דרו; )185 נסתובב; )183 הבריטי; המנדט בימי
 מושב )190 צרכו; כל מושקה )188 בריקדה; )186

 מרמה דרך עברה שם הרי־יהודה, למרגלות
 ישראל; )195 );4 ,4( ואושר סיפוק )192 );4,4(

 )201 כופר; )199 בנעימות; מתנהג אדיב, )197
 בגוף מיתר )207 רבב; )206 יעקב; בן )204 נאד;
 העין; ריס )209 עדן; נהרות מארבעת )208 החי;
 כלי )216 ברד; אבן )214 כפן; )213 קטל; )211

 )218 ועצירה; עיכוב )217 );3 ,4( מים לספורט
 התאגדות )223 דתי; קדוש של תמונה )220 מורה;
 הצאן; בית )225 הביניים(ח); בימי מקצוע אנשי
 )229 בארם־נהריים; מחוז )228 עצם; )226

 )235 יאיר; )232 סנונית; מין )231 נשתתק;
 )239 המשיח; למלך כינוי )237 );3 ,3( חצופים
 ממש בהן שאין טענות בטל )242 נחלש; שצבעו

 קטועת־יד(מ); )246 אפריקאית; ארץ )244 );3,3(
 היין אל )250 שלו; )248 בארץ; עמק )247

 צ׳וק )255 מחשיך; )254 מיזרח; )251 והשכרות;
 שם )260 עלמה; )258 התפרצות; )257 במכונית;

 )263 בצוותא(ח); )261 קדש; במיבצע צה״ל נחת
 במניין קטן(ר״ת), לפרט )265 מפשע; חף טהור,

 )267 הפה; מיץ )266 העולם; לבריאת השנים
 באמנות; תנועה )270 מכאוב; )268 שוטר־חרש;

 פוצח )276 שליח; )274 קצב; )272 לטש; )271
מדף. )280 נישא; מושב )277 ברינה

2633ג3 הזה העולם




