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 קטן שרץ )8 הגואל; )4 הצגה; )1
 >10 בלילות; חד שריקה קול המשמיע

 מדון; )13 השח־מט; מכלי )12 שקט;
 שאומנותו )19 דפיקה; )17 גדול; )16

 מכשיר )21 הבת; בעל )20 ר,כגור;
יום )24 קדש; שאינו )23 כתיבה;

בה; לנקב עץ ידית עם מחט )1
 שט״ )3 הקשת; של לויתה בן )2

 זרועה אדמה חלקת )5 בראש; מים
 אירחת )7 מערב; צד )6 נטועה; או

 מתחלפת שממשלתה ארץ )8 חמורים;
 אורח; כושי מנצח )9 קרובות; לעתים

צעיר; )14 וקשה; שחור עץ מין )11
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 חיה )26 אליה; בימים חל למותו הזכרון

 גריפה כלי )29 עני; )27 עצלנית;
 הבהמה בלחי הנתון חבל >31 ולנקוי;

 כתל; )33 בעליה; רצון לפי להטותה
 )38 הממליך; הנביא )36 בסיס; )35
 )41 מכתיבה; מתפרנס )39 שתקן; חי

 אחד )44 מאמותינו; אחת )43 עשב;
החימיה. מיסודות

 חימיות; לבדיקות מקום )18 פרא; )15
גמי )23 חיובי; )22 בו; שמחליקים )20
 ושם מההרים היורד נחל )25 טוב; לת

 חמר )30 זעיר; גרעין )28 בת־שאול;
 שפשופו; בזמן טוב ריח נותן שרף

 הרמטכ״ל; )34 אנא; )32 גבוה; )31
 הכה בה )37 אדום; יין הנותנת גפן )36

 כח מקור )40 הפלשתים; את שמשון
משמאל); או (שמימין עבר )42 החיים;

 על צערנו את מביעים הננו : )26 (מס. העני, התשבץ לפותרי
 לתקונים לב שימו והמגיה. הצייר באשמת התשבץ בהדפסת שחלו טעויות
 ריק־,; אחת משבצת לבוא צריכה (מאוזן) 120 משבצת אחרי : בציור (א) הבאים:
 בהגדרות: (ב) ריקות. משבצות שתי באות (מאוזן) 121 משבצת ואחרי
 : מאונך בנגינה; תו — )280 הגדרה גדול; — )254 הגדרה נשמטו :מאוזן
יהודית. מלכה — )284 ;מוזיאון — )69 ; פקודה — )42 הגדרה נשמטו

 ממוצריו שארבעה ״תיא" ביח״ר מתוצרת הן תמרוקים של השי חבילות
הענק״. ״תשבץ של השאלות בין נכללים

□ פרסים ע״ חרי שבו ם לבו התשבצי
ההל

עובד״). ״עם (הוצאת אלתרמן לנתן
 להאווארד ביין״ ת:כ ״האזרח — חיפה ע״י נשר קרמר, כרינה >2

עובד״). ״עם (הוצאת פאסט

הר פותרי ן בי ׳בפריב פרמי צ י
תארי של הדואר ותמת ה

ת•: ״פתרון לציין יש המעטפה
: 25 מס תשבץ

י■ •י • ■* — תל־אביב 1 ,9 בלוק ,

לחייה?״ תקוה עוד יש האם הרופא, ״אדוני

צוח<ן הזה העייס
 ממשלת אל לי טריגווח מאת מברק

הד לקוריאה עזרה ״שלחו : הלבנון
צי.״.. דרוש רומית.

טרי־ אל הלבנון ממשלת מאת מברק
 רק שנשלח התכוונת ״האם : לי גווה

?• השתים כל את או אהת אניה
ת״א. רדי,

ושאלה בהריון, היתה ז אמי
רוצה, אתה ״מה ובי: קיאת

או אה -- לך שאביא
ביב״.

לא אט ״ :וענה קובי, ב
*.*ר ק י■ ז** הייתי אמא, לך, אכפתי

ירושלים. דיסקין- משה
אחות:

 צווה בוש פריץ המנצח של אביו
 קרון כי היא בקשתי ״בני, :מותר לפני

 בדהרה. העלמין לבית יסיעני המתים
 נא יריצו ; אנשים אחרי רדפתי ימי כל
לוייתי.״ בזמן לפחות אחרי הם

גן. רמת סבוראי, ר.
 ״ראה : העכבר לפני הפיל התפאר

לי.״ יס גוף איזה
״אל העכבר. אמר כך״, תתהלל ״אל

סעודת אכלתי לא עוז שאני תשכח

ירושלים. פיטץ, דפי
צהרים.״

אחת. ראה פרה. לקנות בא אבר
?״ חלב לתת היא ״המרבה ושאל:

המוכר, ענה היא,״ שקטה ״פרה
לוא כי אדוני, לי, האמינה ־ב. 1 ״וטובת

נותנת בודאי היתד, חלב, קצת לה היה
ברצון.״ לך

חיים. קר־ת צ., ר.

 של כוג באיזה דעתך. מה :
? לבחור עלי בעל

הבעלים את שתניחי מיטב : — ייי*ד
רווק. לך ותבחרי

ירושלים. מוזס, חוה

הפי אחד מנכה קפה בבית
 עוגה. לעצמו לבחור טרונים

 ושואל: המלצר אל הוא פונה
ט־ הטמה ד,התיכה היא איזו ב־ הטובה החתיכה היא ״איזו
?׳׳׳ יותר

״הבלונדית :המלצר עונה
אדוני.״ שמאחריך,

ירושלים, מוזם, דז־ה

״מה שידוכים• למשרד פנה איש
המשרד, מנהל את האיש. שאל ערובה״,
?״ נאמן שרות משרתים ! ״שאתם

ידועים י אנחנו ״אדוני, : המנהל ענה
ראיה והא והנאמן, המסור בשרותנו
תמיד אחת פעם אלינו שפנה מי שכל

חיפה. 11 1 ׳■אל לי 5 מ יל&י״דר
אלינו.״ חוזר

לפני מפקדו את שאל טירון צנחן
לא הנייצנח אם אעשה ״ומה : הצניחה

?״ ייפתח
ענה - לפנינו,' דקות חמש תגיע ״אז

תקרה. , אביי י ג פתח ד
המפקד.

אוכל הממשלה לפקידי ט  י׳ ״מדוע —
?״ בשפע

בשוק גם פרוטקציה ם לה ״יש —
השחור״.

תקוה. פתח דגי, אבי
 נחלקים זה למדור הבדיחות שולחי

המ את הקוראים אותם : סוגים לשני
או המדור. את קראו שלא ואותם דור
בדי שולחים המדור את הקוראים תם

 שקראון מפני' בו נדפסו שכבר חות
המ את קוראים שאינם ואותם במדור,

 בו נדפסו שכבר בדיחות שולחים דור
במדור. קראון שלא מפני

ת״א. עצמו, המדוד עורך
מחב את מזכה זאת בדיחה

 לירה בבך תנחומין בפרב רה
אחת. ישראלית

הב בעל זובח אחת לירה של בפרס
 בדיחנת במדור. ראשונה הנדפסת דיחה

ת״א. ,136 ד. לת. לשלוח יש
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