
 הסרט גיבורת השחקנית )14 חדש;
 בה העיר )15 הרוח״(ש״בס; עם ״חלף

 הנאה )16 אבינו; אברהם קבר אחוזת
 )18 בהיר; כחול )17 (בעגה); רבה

 הסיפור גאון )19 למנורה; מכסה
 ״האמנם )20 הדימיוני(ש"מ); המדעי
 רחל כתבה מ״.״ האבן את לגול ייבצר

 חיל־הים; של )צוללת21 המשוררת;
 ארם, בת )27 זעירים; רומאנים )25

 יישן )28 נכסה; אנדרסן של סיפרו
 או הזבובים קולות המית )30 במקום;

 התבוננות, )33 במעופם; הדבורים
 )36 לחג(מ); ארעי מבנה )34 בוחן;

 עיר, )37 הודי; דעות והוגה משורר
 מוקפת שהיתה אונו לבקעת מזרחית

 לשנת כינוי )41 יהושע; מימי חומה
 דויד אהבת )43 );5,3השמיטה(

 );4,4(ממנה? נפלאה היתה ויהונתן
 משכן מקום )48 פנאי; ארכה, )46

 )52 אסון; )50 חובו; סלק )49 הצאן;
 )53 חיים; תהליכי לציון מלה ראש
 ישיבה; תורה, מקום )54 בארץ; חבל

 או מושג המכנה מלה — טרמין )55
ביותר הארוך הנהר )57 מסוים; כלי

 )61 ורזה; גבוה איש )60 באירופה;
 )66 מוגבה; מעל, נישא )64 ציה; ארץ
 שעסקה ההגנה מח׳ )68 תולעת; עש,

 )71 חוץ; בארצות כלי־נשק בקניית
 אבירם, אחי )72 השפלה; ארץ בירת

 )76 רמיסה; דריכה, )75 אליאב; בן
 של לזכרו הדרומית בשפלה מושב
 ישוב )77 ראשון־לציון; ממיסדי אחד

 אירופי ירחון־אופנה )79 בנגב; עירוני
 )84 חסר־כל; )82 שובב; )81 נודע;
 עם(מ); רבת חגיגה )85 סלונים; רקוד

 שוגה; )87 מארוקו; ליוצאי חגיגה )86
 )93 חלש; )91 חבית; גדול, כד )90

 מרצפת: )95 הכינרת; בסביבות נחל
 מינוי קבלת )97 שאול(מ>; בת )96

 )100 החמור; כר אכף, )98 לעבודה;
 אחד )102 אשתו; עליו שמתה איש

 צבא משרי אחד )103 הקטניות; ממיני
 הוא ״גם מחבר )106 אימה; )104 דוד;

הכישור; ראש )109 כאצילים״(ש״מ);
 בפח■ היורה של הפרטי שמו )111

בפריז; הצרפתית הצירות מזכיר ראט,
 היסוד בקרקע שהיתה אבן )112

הנציבים אחד )113 בבית־המיקדש;

 בארץ(ש״מ); הבריטים העליונים
 ממישפחת נשיר יער עץ )116

 שבא מי )119 מפני; )118 הקטניות;
 בארץ עברו לימים כינוי )121 תחתיו;

 היה״.״; שבהם ״בימים כנאמר —
 בינינו; פורה מלחין )123 בתוכו; )122

 ״ביער ישראלי ומורה משורר )125(
 על התיישבות צורת )128 בחדרה״;
 עשוי עתיק מתים ארון )130 הקרקע;

 חוט, )134 (ארמית); תורה )132אבן;י
 או אב )137 במצרים; עיר )135 שערה;

 ממש׳ שוקיים ארך עוף )139 אם;
 )141 הרוח; שגעון )140 החסידות;

 בשרון מושב )144 ישן; )143 סוביקט;
 )147 מולידים; נוזל )145 כרכור; ליד

 חובה תשלום )148 בהירות; נקיון,
 )150 לב; וטוב שמח )149 לרשויות;

 הוראה )151 בכסה; המנהגים מן
 )158 באדמה; שתילים לשתול
 קרבורטור; )160 תומר; )159 חלחלה;

 )162 שבפינו; השיניים מן )161
 ה־אפ־ מראשי )164 סגורה; אטומה,

 בשקט; )166 בארצות־הברית; בי־אי
)170 בארץ; העליון הדת מוסד )168

 )171 שפות; ללמוד בבית־ספר, מגמה
 במצרים; המלכות משושלת מלך
 מארחת )173 פיוטית; — מות )172

 ,3ספריה( )177 נעזב(מ); )175 יפנית;
 מן העולים אדים מלא אוויר )180 );3

 נפוליאון בחיל קנאי חייל )181 הים;
 נוטף, )182 לאומית; קנאות שמו על

 מעורר )183 האזינו); (שירת נוזל
 )186 ירי; כלי )185 התרגשות;

 אנשים )190 חוזה; )187 אילוסטרציה;
 לגיוס תעודות )192 );4,4(נכבדים

 )197 חוק; איש )196.);5,3מילואים(
 (ש״מ); העגבת מחלת ומדביר מגלה

 את רגל )201 ובודק; שוחר )199
 )206 עכו; בסביבת קבוץ )204 הארץ!;

 רימה, )208 אלוהים; ירא )207 פינה;
 סכות, )211 צרכו; די שתה )209 גזל:
 )214 אכזב; גחל )213 ושבועות: פסח
 שנקבעה השעה )216 עץ; ענף

 קלקל; עיקם, )217 הפעולה; לתחילת
 עברי; ומדקדק פרשן קמחי, דויד )218
 )223 פשע(בעגה); בכנופית חבר )220

 )225 במוסיקה; לירי כושים מיקצב
במיל־ היהודית הבריגדה של שמה

 צוות )226 השניה; חמת־העולם
 )228 במשטרה; מיוחדות חקירות

 )232 התחרט; )231 גיס; )229 כואב;
 השתדלות )235 פרהסטורית; תקופה

 בחירות לפני דבר־מה, לטובת רבה
 )239 להרתחה; קדרה )237 למשל;
 לים״ נוסף שם )242 ניחר; שגרונו
 מעלה )246 אחריו; משך )244 המלח;
 איבן של שמו )247 לארוכה; קרום

 הספרדי; היהודי הדעות הוגה פקודה
 בעיקר(מ); יהודי ראש כיסוי )248
 זמר )251 צחוק; מעורר ספור )250

 כרתו: )254 ישראלי(ש״מ); ובדרן
 קרב; בעת צה״ל קציני קריאת )255
 סועד; )258 גללי, של זוגו בן )257
 )261 חמורה; שבועה נשבעו )260

 השנה; ראש )263 גדול; סוסים מירוץ
 )267 בסיסי; מזון )266 גדר; )265

 סופר )270 דמה; )268 מבוא: פתח,
 הקיץ); על (המרד אמריקני יהודי
 )274 נחלש; רפה, )272 מפני; )271
 בררו; לבריג׳יט כינוי )276 שמן; כבש
 בעל )280 התפעלות, קריאת )277

במישחק(ש״מ). ״השיטה״


