ת שבץ מס29 .

(3

(4
<5

ש מו א ל א ר לי ך ,רחוב ברז־יצ׳בסקי  ,23ת״א

-

י הטור השביעי

לנתן אלתרמן

יולוק שמואל ,שייך מונים ,רחוב ח' ,מם׳  11א׳ —
הצד השני של המטבע לאורי אבנרי.
צפרוני ,רחוב נחמני  , 1ת״א  -הצד השני של המטבע לא .אבנרי.

חכילות־שי שד תמרוקים זכו :
(6
(7
(8
(9
(10

(11
(12

גיל רחל ,רחוב פנורמה  , 18חיפה
דיין רפאל ,רחוב הרב קוק  ,35תל־אב־ב
סגל יצחק ,רחוב ברנשטין  ,12ת״א.
גיידיק צפורה ,רחוב גרץ  ,8תל־אביב.
נוגה אחיה ,רחוב בן־יהודה  ,208תל־אביב.
גוטמן רבקה ,רחוב מנדל  ,31תל־אביב.
זלצר צפורה ,רחוב ארלוזורוב  ,61רמת־גן.

תשבץ מם׳ 27

 (1רות פיגגר,
2׳' זלמן
 (3צבי

מאוזן (2 :מעצמה הנתונה במצב
מלחמה ;  (8חבורת צירים;  (10הפיי
שמצא ראובן בשדה;  (13כפן; (14
עני;  (15דר בקרבת מקום;  (16חי
במים;  (17אבן גיר קשה;  (18סתום
פה;  (20ארנונה;  (21סוג;  (23מלין
על אם הדרך;  (25לא כהה;  (27נכסי
האשד ,שהבעל נהנה רק מפירותיהם;
 (29לא תושב;  (30מקום חניה; (32
דברים שאפשר לותר עליהם;  (34אבן
חן ירקרקה כמי הים;  (35צמח נטוע;
 (36חפש משעבוד;  (37מסמר; (39
מלך מגבורי שכספיר ;  (40יין נסך
)ר״ת(;  (41פקוחה;  (42שבועה ; (43
לא עדין ;  (44בלי פגם ;  (45הוצאה
של ספר בדפוס.

מאונך  (1 :שביל צר;  (2תנור
קיר ;  (3מעתיק משפה לשפה;  (4אבר
בגוף;  (5ארץ העומדת במרכז החדשות;
 (6בת־קול;  (7מין עוף ;  (8אדון;
 (9אמצע;  ( 11מיסודות העולם; (12
מאכל שאכלו אבותינו במדבר;  (18מלך
מגבורי ד,ומרום ;  (19אבי החתן או
הכלה ;  (21כלי מכוסה לטגן בו ;
 (22מהשכונות הראשונות של תל־
אביב;  (24כלי מתכת להגשת מים ;
 (25תבואה;  (26מעלה;  (28מלת תנאי;
 (29מקום לדריכת הענבים ;  (31נרו
יאיר )ר״ת( (33 :אספה;  (34שנים עשר;
 (38מוחלט וברור;  (41דמות;  (43גוף.

פתרון תשבץ מס28 .
מאוזן  (2 :ברט;  (6קרח;  (8מל
מלה!  (10מגד;  (12עץ;  (13פן; (14
חם;  (15מק;  (16חולון;  (18רעיון;
 (19הוכחה ;  (21פטיש;  (24יון; (25
בהרת ;  (28שטף;  (29אז ;  (31נד ;
 (32קרם;  (34כר;  (35שר המשפטים;
 (36שת;  (37רוח;  (39יב;  (40לח;
 (41שית;  (42נחשת;  (44חרט(46 :
הפרש;  (48פלילי ;  (50להטוט ; (51
צפירה;  (53זה ;  (54דם ;  (56הר;
 (57גל;  (58ברז;  (60הרמון;  (62הבה;
 (64דין.

פרסי□

מאונך  (1 :בר ;  <2בלן;  3׳
רם;  (4טל״ח ;  (5פג;  (6קצח;  (7חק
לאי;  (8מפנה;  (9המרה;  (10מגיפה;
בכור שטרית;
 (11דמן; ( 17
 (20חן ;  (21פטרון ;  (22טף ;
 (23שארית;  (25בדיחה;  (26רק ;
 (27תרשיש ;  (28שכר;  (30זהב ; (31
נטל (33 :סתת;  (38ח;  (41שר; (43
שרטרז;  (44חל;  (45טל;  (47פלישה;
 (48פטדה ;  (49יצרן;  (50להב ; (52
הגה;  (55מרד;  (56הון;  (59רז; (61
מי;  (63בז.

לפותרי

ת שב?׳ □

תשבץ ענק )מסי : (26

 (1יחיאל הרץ ,משמרות פרדס חנה ,ת.ד 4 .האנציקלופדיה העברית,
כרך א׳.

 (2ייטראד האן .רח׳ אלקושי  ,4ת״א .הטור השביעי

לנתן אלתרסן.

ק ,153079/ד .צ ,619 .צ .ה .ל— .

בשדות פליטת  1948לא .אבנרי.

מרביץ ,משמרות פרדס־חנה —
עלילות פלמח תש״א-תש״ז לפלמחאי.
קיבוי ,רמת גן ,ת .ד - 134 .הרחק ממוסקבה לו .אז׳יב.

״לצפון ,בבקש׳ה

הע 1לס הדה צזחגן
שכור הלך ברחוב ונתקל בעמוד
חשמל .ביקש השיכור סליחה ,והמשיך
בדרכו ,עד שנתקל בעמוד שני .ביקש
סליחה ,והמשיך ללכת ,עד שנתקל בע
מוד חשמל שלישי.
״מה זה ?״ אמר השיכור ,״הפגנה
של עמודי חשמל י׳׳.
מתתיהו אשכנזי .ת״א
המורה  :״הסבר לי מנין בא הטל ?״
התלמיד  :״הארץ מסתובבת כל כך
חזק ,שהיא מזילה״.
נח שטרן ,רמלה
נער שהתחיל אותו יום לעבוד כש
ליח במשרד נשלח למשרד ממשלתי.
שם הכריחוהו לחכות זמן רב .פקעה
סבלנותו ,והוא אמר לפקידים  :״שמ
עו ,חברה ,אם כך אתם מתיחסים ללקו

חות שלכם ,עתיד העסק שלכם לפשוט
את הרגל״.
נתן סלוצקי ,ת״א
קבצן  :אולי יש לך שילינג בשביל
ספל קפה ?
סטודנט  :לא ,אבל אין דבר ,אסת
דר גם בלי זה.
משה קשטן ,ת״א
ממקור מוסמך נודע לנו כי שר
הקיצוב יחלק בין חברי הכנסת תלושים
המזכים אותם בשני גידופים וקללה
אחת לכל ישיבה.
משה שרם ,ת״א
בפרס של לירה אחת זוכה בעל הב
דיחה הנדפסת ראשונה במדור .בדיחות
יש לשלוח לת .ד , 136 .ת״א.

