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 100 עד 80 מילים; אלף 50 עד 45 הזה״: ״העולם את שבוע מדי קורא אתה

 מדי קולט אתה כך קבועים. ומדורים מגוונות כתבות כיתוביהם; על תצלומים
הארות. עובדות, חשיפות, - אינפורמציה של קיתונות שבוע

 ב״העולם וראית שקראת ממה זוכר אתה מה שבועיים. עברו שבוע, עבר
 אותך! שיעשע מה השכלת! היכן למדת! מה הזה״!

זיכרונך. ואת עצמך את לבחון לך מאפשר יודע״, מי ״עשרים הזיכרון, חידון

עשרי
 מצלם־ ,בשעתו ביקש, בגין מנחם .1

 לסרסם שלא רובינגר דויד העיתונות
— בנץ נראה שבו תצלום

שרון. אריק של ידו את לוחץ (א)
נעליה. שרוכי את לשרוך לאשתו עוזר (ב)
 אנוור של נאומו בתום ככנסת כפיים מוחא (ג)

סאדאת.
ראשו. שיער את מסרק (ר)

 ודר(אבו־ג׳יהאד) איבראהים חליל .2
— נולד
ברמלה. (א)

___________________

 י השתתנות תדוש
11 ,מס בוזדן־דנון

 לאות, השייכת במישבצת אב־ סמן
 הנכונה התשובה את לדעתך, הנותנת,
 מלא ימין. מצד רשום שמיספרה לשאלה

 את גזור לכך, המיועד במקום פרטיך את
 ״העולם למערכת אותו ושלח התלוש

 בין .3 גורדון רחוב תל־אביב, הזה־,
למער יגיעו שתשובותיהם נכונה, העונים

 1988 במאי 31ל־ עד הזה־ ״העולם כת
 לארוחת־ערב זוגיות הזמנות חמש יוגרלו

 הזהב״ ״ברווז הסינית במיסעדת־היוקרה
ברמת־השרון.
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ושס־מישפחה שם

בעכו. (ב)
ביפו. (ג)
בירושלים. (ד)

 המר זבולץ של תבוסתו אחרי .3
מס מיסלגת־העבודה שיגרה במסד׳׳ל

 שיתוף־ תמורת הבטחות שכללו רים
— הבאה הדתית למיסלגה פעולה

ש־ס. (א)
אגודת־ישראל. (ב)
אגודת״ישראל. פועלי (ג)
קרתא. נטורי (ד)

 של שמו הוזכר טרם זאת בעיר רק .4
 של ודאי כמעט כמועמד במיל׳ אלוף

 לראשות הקרובות בבחירות הליכוד
— העירייה

בודים. (א)
ירושלים. (ב)
רמת־גן. (ג)
תל־אביב. (ד)

— הוא שבתצלום צה׳׳ל קצץ .5
 עמי אלוף־מישנה נשיא־המדינה, שליש (א)

גלוסקא.
ברק. אהוד אלוף הרמטכ״ל, סגן (ב)
איקס. אלוף־מישנה גבעתי, חטיבת מפקד (ג)
 תת־ ראש־הממשלה, של הצבאי מזכירו (ד)
נבו. עזריאל אלוף

 שנה 50 לפני שנולד הנס־קפה, .6
— כתוצאה נוצר בשווייץ,

במעבדה. כימאי־מזון של מיקרי מניסוי (א)
הביתיות. פולי־הקפה טחנות מהתייקרות (ב)
 בהכנת לטרוח עקרות־הבית של מאי־הרצון (ג)
בוקר. של קפה

בבראזיל. הקפה של מיבולי־השפע (ד)

 .עיר כתובת:
............רחוב

ס מ .

צה׳׳ל קצץ
חת־אלוף? אלוף? ף־םישנה?1אל

 הורוביץ ייגאל תיק בלא השר ד.
 לבון, לפרשת בהקשר בטלוויזיה, ציטט

— של שיר
היינה. היינריך (א)
זך. נתן (ב)
רביקוביץ. דליה (ג)
ביאליק. נחמן חיים (ד)

 הזה* ״העולם גליונות בשני מצויות עליהן שהתשובות שאלות, עשרים להלן
 הבאות, מהשאלות אחת כל על לענות הוא לעשות שעליך כל אפריל. מחודש

 מארבע אחת היא שאלה לכל הנכונה האמריקאי(התשובה המיבחן שיטת לפי
 הימנית בפינה המצוי תלוש״הפיתרון את למלא המוצעות); האפשרויות

 רחוב תל־אביב, הזה״, ״העולם למערכת ולשלוח לגזור זה, עמוד של התחתונה
.3 גורדון
 31ל־ עד הזה״ ״העולם למערכת יגיעו תשובותיהם אשר נכונה, העונים בין
 במיטעדת־היוקרה לארוחת״ערב זוגיות הזמנות חמש יוגרלו ,1988 במאי

ברמת־השרון. הזהב״ ״ברווז הסינית

דע מי יו
לנשי הדמוקרטים של ודאי כמעט מד

— היא ארצות-הברית, אות
יהודיה. (א)
סקוטית. (ב)
ערביה. (ג)
ארמנית. (ד)

 שהוזכר ״סוסט-קויטום״, המונח .9
— פירושו חדש״, ״דף במדור

מהיר. שרות־דואר (א)
המישגל. שאחרי מה (ב)
איטי. הלך־מחשבה (ג)
למילחמה. סיבה (ד)

—מזל בת היא עטרי גלי הזמרת .10
גדי. (א)
קשת. (ב)
עקרב. (ג)
מאזניים. (ד)

מוע־ דוקאקיס, מייק של החותנת .8 י—

דיץ פילגש
אלישבע? אריאלה? אליערה? בת־שבע?

פילג היתה שבתצלום הצעירה .11
— הוא הפרטי ושמה דיין משה של שו

בת־שבע. (א)
אלינורה. (ב)
אריאלה. (ג)
אלישבע. (ד)

 הביולוגית שאמה בראזיל, ילדת .12
היש ממאמציה בחזרה אותה מבקשת
— עימם גרה ראליים,

ברמת־גן. (א)
בלוד. (ב)
ביפו. (ג)
בעפולה. (ד)

ומו המתת*חםד היא אויתנאזיה .13
פירושה שבה היוונית, מן המילה צא

איטי. מוות (א)
חפוז. מוות (ב)
טוב. מוות (ג)
בלתי־צפוי. מוות (ד)

 עוזרי יגאל הצייר של לרשותו .14
— סטודיו הועמד

במיגדל־דויד. (א)
ארמנית. בכנסיה (ב)
רדינג. בתחנת־הכוח (ג)
יפו. בנמל (ד)

 ב־ ארביב אורית הופיעה כאשר .15
בהחזקת הואשמה שבו בית־המישפט,

ארביב אורית
רכ־ח?1ת איטלקית? צרפתית? ספרדית?

 תצלום) חולצת־טי(ראה לבשה נשק,
 אוהבת ״אני המילים את שנשאה

באמו? זרה. בשפה אותך׳
בספרדית. (א)
בצרפתית. (ב)
באיטלקית. (ג)
בתורכית. (ד)

 אדולף את תלו שבו החבל את .16
— הביאו אייכמן

מבריטניה. (א)
מארגנטינה. (ב)
מגרמניה. (ג)
ישראלי. ממיפעל־חבלים (ד)

 זיל־ למונה שניתן הפרטי השם .17
— היה בהיוולדה ברשטיץ

עימנואלה. (א)
שימעונה. <ב)
סימונה. (ג)
הרמינה. (ד)

 אח־ אנשי בידי שבוי היה שי חזי .18
— במשך בלבנון ג׳בריל מד

שנים. וחצי שלוש (א)
חודשיים. (ב)
אחת. שנה (ג)
שבועיים. (ד)

 ב״מבור״, נאמר ביום־העצמאות .19
 בניו את ישראל עם ״יזכור במקום

— ובנותיו״
אלוהים. יזכור (א)
היהודי. העם יזכור (ב)
צה״ל. יזכור (ג>
הזה. הקהל יזכור (ר)

 בראש עמד שנה 16 לפני .20
— המפד״ל

ר (א) בורג. יוסף ד׳
המר. זבולון (ב)
שפירא. משה (ג)
שאקי. אבנר (ד)


