
 מה )28 השקייה; הדורש בוסתן
חל )33 ימי; מפקד )30 שנתגלה;

 רקב תולעי )34 התבן; מן דקים קים
 ;1952־53 צה״ל רמטכ״ל )36 (מ);
 יחצנו״ת: )43 חברי; )41 דחק; )37
 חוצה בריטי, גנרל )48 קפריזה; )46

 פניית )49 הארץ; בכיבוש הירקון
 היעדר שלמות, )50 לרע; חיבה

 חיה )53 אש; )52 (מ); מיגרעת
 ראשי־תי־ )54 הצבאים; ממישפחת

 היהודיות הקהילות של שמן בות
 ברור; )55 הריינס; בחבל החשובות

 דליק נוזל )60 מנענעים; לוח )57
 שם )64 סתווי; פרח )61 צבע; נטול
 ארצות־ של החלל למיבצע כולל

האמרי המרינס איש )66 הברית;
 עוף )71 (ערבית); צבוע )68 קאי;

 עם: ריקוד )75 פלצור; )72 טורף;
המקוב בלשון לאלוהים תואר )76

 )79 צרפתי; מחזאי סופר, )77 לים;
 אות )82 ענף; )81 קילקל; השחית,

מכר, )85 כלי: של אוזן )84 בא״ב;

לב אמיצי )86 במשא־ומתן; מודע
 )91 דיקטטור; )90 טבור; )87 ; )3.3(

 המים; פני על להחזקה שעם גוף
 מפורסמת מצודה )95 ישתוק; )93

 ממיש־ בר צמח )96 התחתון; בגליל
 מעט )98 סגור; )97 הכפריים; פחת
 )100 (ארמית); קטנה כמות מ..,

 )103 שוורים; לוחם )102 חופשה;
 עננים; קיבוץ )104 וחסד; חן מלא
 מעופש; יבש לחם פתותי )106
 כפר )112 רץ; שליח )111 רע; )109

 פרוע: )113 נצרת; בקירבת ערבי
ערה; ואדי של העברי שמו )116
בגרמניה; יהודי הוגה־דיעות )118
 )121 );5,3( ומכירה קנייה )119

 על־פי הקטן ישראליק של סימלו
 גאון(ר״ת); סעדיה )122 );4,4(דוש
שענ הלכי ביטוי של תחילתו )123
בצדקה קודמים לך הקרובים יינו:

הש על הממונה השטן )125 ; )4.4(
 )130 הרסנית; סערה רוח )128 אול;

על־ (נוסד קאתולים, נזירים מיסדר

 נהר רגי )132 לויולה); איגנאץ ידי
מיוב תאנים גוש )134 שטוחים;

מסי דרך על ערבי כפר )135 שות;
 דחיקה )137 לירושלים; הברזל לת

 ות־ ..... )140 מוטור; )139 החוצה;
 )141 ושקולים; טובים — קילין
 לקפה; תבלין )143 נכריה; ארץ
 וייצ־ עזר עם הסערה מעוררת )144

סי אות, )145 סיני; פינוי בשל מן
 ממקומו; זז )148 מערב; )147 מן;

 )150 משחית; רוח שובב, )149
 )158 בוסתן; )151 עצמי; שילטון
 משורר )160 צליל: )159 רזרבה;
 איש ״טרטרו — צרפתי ומספר

בת אביזר )161 (ש״מ); טרסקוך
 ציר; קוטב, )162 אתלטיקה; חרות
 על החלים הדינים מיכלול )164

 )168 בצרפת; עיר )166 יהודים;
 תקין, )170 חורים; עשוי דק אריג
 )172 בבריתא; נאמר )171 רגיל;

הר(אר )17 5 נחת; )173 סטלקטיט;
יהודה רבי של חיבור )177 מית);

 עוף )181 קטנה; סכין )180 הלוי;
 כסף סכום )182 רגליים; ארך

 תנועת )183 לשני; חייב שהאחד
 התורכים; בימי עברית מחתרת

בכוכ חוזה )186 עקר; שאינו )185
לסי מסחבות תפור בגד )188 בים;

 על בשקט הליכה )190 אבלות; מן
רו )192 );4,2(להרגיז שלא מנת
 );4,4( המינהרה קצה את כבר אים
 אי־התעסקות )197 גיבעולים; )195

 גיליון )201 אסף; )199 בעבודה;
 — בר שיח )204 הארץ; כתיבת של

 חיל )207 יורד־ים; )206 ניטררים;
 מטבע )209 קיץ; )208 הרגלים;

 הבר; שור )211 דרום־אמריקאית;
 שכר, )214 המזלות; בגלגל )213

מ);3,4וגבול( קץ בלי )216 תשלום;
צרפתית; מחתרת תנועת )217
 מרה שטוף )220 גרמני; מטבע )218

 הולנד; במערב עיר )223 שחורה;
 )226 סובול; יהושע של מחזה )225
)228 רבת־עמון; על־יד ערבי כפר

 שיפחת )231 שרף; יין )229 הלס;
מתפ הר )235 תבל; )232 אברהם;

 צמח מין )237 בארץ; מכון או רץ
 לתפקיד; מסמיר )239 חריף; שריחו

 סדום מלך )244 דבר; תחילת )242
 סלולה; דרו )246 י״ד): (בראשית

המר נוזל )248 קולנועי; דג )247
 מתוגברת; מחוזקת, )250 נפש; ווה

 אימפרסיוניסט; צרפתי צייר )251
 מישגה )255 הפטפון; צלחת )254

 בהתנהגות ״מסורת" )257 בכתב;
 )258 וחבריו; מוחמר של דתית
 )261 בחומה; חלש מקום )260 שנף;

 )263 ״בולרו"; צרפתי קומפוזיטור
מנ נתן )266 ריב; )265 רטיבות;

 של הראשון החצי )267 ליבו; דבת
 יוונית משוררת )268 בשיר; בית

 )271 בית־סוהר; )270 לסבוס; מהאי
 ראה )274 יללה; בכי, )272 זוהר;
 קריאה; מילת )276 מאוזן; 179
 שבחבורה; הגרול לאיש כינוי )277
ריחני. שרף )280
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