
ם י א ט ר ו פ ס ק ה נ ב ה יומי!יכידוע\רווח ו
 ציבורי. אירוע גם לרווח התווסף שעבר השבוע מימות באחד אר

 למישלחת חסותה את העניקה אשר הבנק, הנהלת כאשר זה היה
 חברי את הראשיים, במישרדיה אירחה, למכביה, הליטאית

 זנבר משה הבנק, של מועצת־המנהלים שיו״ר אחר המישלחת.
 שמעון המישלחת, ליו״ר שי העניק משמאל) למעלה, (בצילום

 בטקס, צופה שצ׳רנסקי(במרכז) כשנתן פינקלשטיין(מימין),
 בשיר(למטה), המישלחת, את המלווה להקת־הזמר, חברי פצחו

 ארזי ירדנה הזמרת כולל הנוכחים, של לתשואותיהם
 בעובדה בהתחשב המעגל, נסגר ובכך משמאל), למטה, (בצילום
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ינאי אביגיל מאח
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 );3(עמודים משני לוח־עץ )1
);5,4(בסולם שקיים החוזה )3
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 זה הכריז: קדם מימי הפולש )10
);4(רכושי

);3(הונאה קשר )13
 עסק סוד, שהמתיק השכור )14

):3,3( בהשבעה
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)5,3;(

);5(לסופרת רתוקה )22
);3(לבירה חומר למסור )24
);4( צפור כמו מעדו )25
);4(הבלשים עץ )26
 ובתשר בנטל בקצור, פגם יש )28

)4,3(1
);3(שעמום של קפה )29
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);3(סולר להשיג רץ )2
);4(ושדרה מחילה )4
הכביש בסבוב הזמרת לבוש )5

)8: (

);3,3(מעורר וזה שר הפקח )6
או רפרפת עם זאת יעשה חקין )7

);4(מטפחת
);5(ומשחיר משעשע חמש בן )8
 );3,4(לאזור אותו יער הניר )9

 );2(באפריקה מים על חולם )11
בלי רגש חסר הוא יהסס אם )12

);4,2,3( דעה
 בימיו מרסל של תכונתו )16

);8(הראשונים
(ח); )6(השטן יולד בו יום )19
חמש בשעה אוגוסט של מקומו )21

)2,3;(
מעטרי שקבלתי מחמשה אחד )22

)5;(
);2(רטוב ושב הגיע )23
 );3(מכוסה שכור )24
);3( ברכב בטא )27

ש״ח? 500 ש״ח? 250
ח? ש״ 1000 ח? ש׳ 750
ס ר פ  :1989 ■11׳ חודש שד ה

מהראי״ה לקוראה ח ש״ 500
 1 תשבץ נכונים(של פיתרונות שני שלחה אשר מהרצליה, קוראה גרץ, חווה הגב׳ של שמה

 1 בין הזה, העולם במישרדי שנערכה השנייה, הפותרים בהגרלת בגורל עלה ותשבצופן),
ש״ח. 500 של בפרס זכתה והיא ,1989 יוני חודש לסוף הפותרים

■
 1 יכולים והמשתתפים נמשך הזה העולם ותשבצופני תשבצי פותרי בין מיבצע־הפרסים

 ישותפו נכונים, ופיתרונותיהם ובמידה ארבעה עד אחד פיתרון עם בהגרלה להשתתף
 עבור ש״ח 250 — פיתרונותיהם למיספר בהתאם בפרס יזכו בגורל יעלו ואם בהגרלה
ארבעה. עבור ש״ח ו־ססס! שלושה עבור ש״ח 750 שניים; עבור ש׳׳ח 500 אחד; פיתרון

ה העולם36 2706 הז


