
 משקה )4 תמימה; כצדיקה מתחזה )3
)6 המחנה; לפני ההולך )5 אלכוהולי;

 מידת )7 למשל; בסיס המשמש רעיון
 אמן )10 נאיבי; )9 מונרכיה; )8 אורך;

 פרי )12 שליח; )11 נודע; ישראלי
 הצפוני הים בין תעלה )13 סובטרופי;

 נהר )15 משקה; )14 הבלטי; והים
)18 מתנה; )17 כח; )16 מעדן; שיצא

 משועבד עובד )19 באתלטיקה; ענף
)21 קבועים; שאינם )20 לארונו;

טלטל; )22 המפורש; השם מן קצור
 בירת )27 להסברה; טובה יכולת )25 י

 ואשתי בני״ היו ״כולם )28 פולין;
 מילות )30 אני?(ש״מ); מי — מרילין

 )34 מרחם; הוולד יציאת )33 השירים;
גידל; נישא, )36 לרחיצה; מים בריכת

 בית־ )41 וארוג; טרוף צמר )37
)43 );4,4(עונשו את קבע המישפט

 כדור־הארץ ררך העובר המדומה הקו
 סימני )46 השני; אל האחד הקוטב מן

הגדול; הכהן בחושן הנתונים גורל
 מלאו )50 הדר; )49 רגבים; שורת )48
 דברי בדה )53 צופן; )52 ענשו; ימי

רובינזון של כליו נושא )54 לעז;

 מונחים חפצים של גודש )55 קרוזו;
 עוזבים בה השנה )57 אחד; במקום

 אחי )60 מגבותו; חוב או מעבדו שדה
 יחדור )64 מעכה; בית )61 אברהם;
 כלום; לא הבל, )66 העניין; לשרש

 קומה; קצר )71 בחושן; טובה אבן )68
 הנס; בעל הרב )75 ניקה; טאטא, )72
 בית־ )77 בעולם; הנמוך המקום )76

 הוראה; מובן, )79 במילאנו(ח); אופרה
 מקום )82 לברק; מליצי כינוי )81

 מקום )85 טנטורה; )84 זיכרון;
 שבר )86 הכהן(מ); אהרון של קבורתו

 עובד — במקרא — אזרח, )87 כלי;
 שיער; זיפי הורדת )90 הקדש; עבודת

 חזק רושם )93 שקלי; טרום מטבע )91
 עץ; ענפי סבך )95 כלשהוא; ממאורע

 )98 הנאמר; את פרשה לא )97 חג; )96
 ישראלית זמרת )100 רמה; שרץ,
 כתם )102 (ש״פ); — בצרפת החיה

 )104 הכתיב, אופן )103 בעור; לבן
 עזיבה; )106 המבקשים; פני משיב

 )111 והסתרה; שנוי כיסוי, )109
 קלקול, )113 שפכו; )112 יקטין;

)118 ביניים; הופעת )116 השחתה;

 מערה )119 חיים; מים מעיינות
 של הדרומית בגדה העליון בגליל

כשר )121 );4,4( בירנית נחל
 אחד )122 חכם; תלמיד של הסתכלות
 ברטולט של מחזה )123 השוואים;

 )128 חגים; )125 בארץ; שהוצג ברכט
 ראשי )130 בנגב; עירוני ישוב

 תקופת אחרי ישראל וגדולי הישיבות
 )134 תמידות; )132 סבוראי; רבנן

 גדרה; בסביבות חקלאי בית־ספר
 טלוויזיה(ש״מ); ושדרן תמלילן )135
 השמים כוכבי שבעת מערכת )137

 וכלימה; בזיון גורם )139 שבצפון;
 )141 שמעון; רבי התנא של )אביו140

 ולכדורסל; באיטליה לוארזה מתקשר
 דברי ילקוט )144 בת־קול; )143

 )147 צעיר; גמל )145 נבחרים; ספרות
 כילי; ולא עשיר )148 הפנינה; אם

 )158 קטנה; תולעת )151 חומה; )149
 קדומה עיר )159 אדירה, ממשלה

 של מוצאה ארץ )160 בבל; בארץ
 כלי )161 דויד; בית אם רות,

 לצואה עדי )162 צורה; בו שקובעים
להכירו; כדי בדבר היטב הריח )164

 בעבר שחקן )168 המזלות; אחד )166
 אורות )170 ובקאסר׳; במטאטא

 בארצות־ 50ה־ המדינה )171 זורחים;
 )173 הזפת; פסולת )172 הברית(כ״ח);

 ואסטרולוג; מדקדק משורר, לברט, בן
 בפרוזה דרמטי ספור ״מחברת״ )175

 בהבעת ומסודר ערוך )177 וחריזה;
 מדרום; לנו השכן העם בן )180 הרעיון;

 )182 מראש; במחשבה העשוי דבר )181
 לפני המייצגו בכפר, 1 מס' התושב

 )185 נעים; ריח )183 (ח); הרשויות
 קולב; )188 עגלגל; בגלגל, )186 אכה
 בבית־המיקרש; הגדול לכהן כינוי )190
 נתקע נצהל, )195 דויד; בית יורש )192

 )199 נישואין; תעודת )197 בשופר;
 )204 אצבע; של מידה )201 צמר־גפן;

 המשנה, מבאר התלמוד, לחכם כינוי
 תחום )208 הבשן: מלך )207 כתה )206

 דבש חלת )211 אסון; )209 המושב;
 חבר־נבחרים: מועצה, )213 בכוורת;

 )216 כתבלין; המשמש ירק )214
 מאכל )217 החושים; על־ידי מתרגשים

 הנכה בן )218 ועלה; וחזר שנבלע,
טיבט; בירת )223 כלימה; מלאים )220

 )228 בחלון; צר פתח )226 למרות; )225
הריחים; באבני שחק )229 הבגד; התיר
קיפלינג; רודיארד של ספרו גבור )231
 )237 );3,3( מרחשון )235 נס; )232

 מחבר של שמו )242 תחביב; )239 דונג;
 מזרחי; בושם צמח מין או הגט; ילדי
 את לכנות אלתרמן נתן בחר כך )244
 שיטה )246 השלמה; ישראל ארץ

 שם על מיקרואורגניזמים, להשמדת
 בפריז?; אחרון רקוד )247 ממציאה:

 בישראל(מ); מלך )250 ופריו; עץ )248
 )255 מים; מטיף )254 מטרה; )251

 התפלאות, )257 האויב; על התגברו
 לדגים; נשימה איבר )258 השתוממות;

 על — ציוני, ועסקן מחנך סופר )260
 שאין דרכים סבך )261 בארץ; כפר שם

 יסורים, )263 ממנו; לצאת איך יודע
 שמת אחיו אשת את לאשה הלוקח )265

 )268 אצבע; )267 מעון; )266 ערירי;
 נהגו )271 אצטבא: )270 הארבה; ממיני

ה )274 דברים; רוב )272 העדר, את  ידי
 )280 בגוף; איבר )277 אות; )276

התווים. בסולם הראשון
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