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 הגיש שבועות 25 מזה ז לקוי או בינוני טוב, מצוין, זברונד האם

גדו מעשים על לך סיפר אנשים, המדור את שבוע מדי הזה העולם
 אתה האם גדולים. אנשים של קטנים מעשים קטנים, אנשים של לים

אלה? מעשים זוכר
 מצוין. זברונף נקודות, 50 השגת אם נכון. פתרון לבל נקודה זקוף)

 42מ־ אנציקלופדיה. לחבר יכול אתה גאוני, זברונך - מזה יותר
 מתחת בינוני, - ומעלה נקודות 33מ־ טוב, - זברונף ומעלה, נקודות

הזה. העולם את כקביעות לקרוא עליך - כנעשה מתמצא אינך לזה,
־אילת״ כי ג׳. נ. הסביר שלו הקצין .13

מ

I. קיוסק בעל ישראל, ממשלת ראש אחי 
:הוא בתל־אביב,
בן־גוריון, עמנואל (א)
''׳•< גרין, מיכל (ב)

לוריא, ארתוי )1(
גרוסמן. מאיר )7(

ש המזרחי המלך ג.
השניים לנישואיו הזמין /

. ׳*1 ד אריות 4 בן קרקס ׳־*.. /
: הוא נחשים 12
מצ מלך פארוק (א)

ריים,
רזאפחלוי, מוחמר (ב)

פרם, שאת
לאמה. הדאלאי (ג)
הנגוס. (ד)

שמו את שינו שלא צה-ל אלופי שני .3
:הם לעבריים, תיהם

הרמטכ״ל, סגן (א)
אכא, יאש ;בן
ההדרכה, מחלקת ראש (ג)
אגא. ראש (ד)

 אחר בכור, בן נולד עברי למשורר .4
בסוד: שהוחזקו נישואיו

שמעוני, דוד (א)
. לטח, יצחק (ב)
גרינברג, צבי אורי (גן
גורי. חיים (ד)

 הטיולים אניית את שנטש שחקן־מלח 3
הוא: בים, סערה כשקמה שלו,

פלין, ארול (א)
סיילור, רוברט <ב)
.,י! הוס,. בוב (ג)
בואייה. צ׳רלס (ד)

 רביעי מפא״י, ח״ב .6
 ששבר סיעתו, לפצועי

 הואז גשם, בליל רגלו
וגורי, ישראל (א)
לביא, שלמה <ב)
צבי, בן יצחק (גן
סטילנסקי. יזהר (ד)

 ראש לתורה. עלה היבחרו, לאחר שבוע .7
— חגלת שציציותיה נדירה, טלית בעל עיר

עיריית: ראש
חיפה, (א)
לציון, ראשון (ב)
ירושלים, (ג)
אביב. תל (ד)

קרבן שנפל הסוכנות הנהלת חבר .8
הוא: הלירות, עשר שטרות למזייפי

גרוססן, מאיר (א)
גרינבוים, יצחק (בן
קול, משה (ג)
אשכול. לוי (ד)
מראשי אחד חיפש בכרמל קיץ מעון

ידץ, יגאל אלוף רב
שנקר, אריה

גוריון, בן דוד
וייצמן. חיים

ש ביואן. אניורין .10
 באחוריו בבעיטה זכה

שמרני, אצילים בן ע״י
שלו, במועדנו בבקרו 41

הוא:
הברי האוצר שר (א)
טי,
העבודה, שר (ב)
החוץ, שר (נ>

הבטתון. שר 0(
II. האמגית דמארי, מצפת״) (־אני שושנה

ובתה: לבעלה השאירה הישראלית,
מחשוף, עמוק פסל (א)
מוזהב, תקליט (ב)
מאולף, סוס (ג)
פורד. מכונית (ד>

 ספרים לחנות הממשלה ראש של מלויו .12
כספרי: עיינו באוקספורד
יון, (א)
מין, (ב)
פיסיקה, (ג)
מסעות. (ד)

הוא: בתנ״ך פעמים שש מוזכרת
שמיר, שלמה אלוף (א)
ידיו, יגאל אלוף רב (ב)
צור, צבי משנה אלוף (!ג)
רמתי. שאול אלוף סגן (ד)

ש ישראלי ערבי .14
 לפני להתאבד הבטיח

 ליחס כמחאה הכנסת,
.הוא: אליו, השלטונות

סבא, ניקולא (א)
גוש, אבו יוסף (ב)
אלהוארי, נימר (ג)
נאשאשיבי, ראגב (ד)
חוא: בכנסת, עברית שנאם הערבי הח״כ .15

ג׳רג׳ורה, אמין (א)
אדין, זועייב (ב)
האוארי, נימר (ג)
טובי. תופיק <ד)

 בן־גוריון פאולה .16
 אדום זקן להוריד צוותה

של: 11̂
שר זלמן שלמה (א)

גאי,
ירוסלבסקי, אריה (ב)
עקיבא. רבי (ג)

זרובבל. יעקב 0(
 הצנזורה פסלה לו קוריאה, דרום נשיא .17

 מאגרת שורות 7 ארד,*ב של הצבאית
הוא: כרכה,

ריי, סינגמן (א)
טסה־טונג, מאו (ב)
איל־סונג, קים (ג)
אן־לאי. צ׳ו (ד)

ביש אורח רקדן .18
 לנשיקה שזכה ראל,
ב־כסית* נערה מסי

בהתער לזכות שרצתה
היה: בות,

דרפר, פאול (א)
מד סרייד (ב) אסטיי
קילי, ג׳ין (ג)
אנסוניו. (ד)

לספ אנשים שהשווה האמריקאי הגנרל .19
הוא: הנכון, במקום להעמידם שהעיקר רות

רידג׳ווי, (א)
אייזנהאור, (ב)
ארתוד, מק (ג)

קולינס. )7(
שבי בימי שאיים בישראל, אנגליה ציר מג
הוא: בביתו, הדר פרי לגדל הפרדסנים תת

מקדונלד, ג׳ימס (א)
הלם, נוקס אלכסנדר (ב)
בלסור, דוד (ג)
סטורם. רונלד <ד)

הוא: פסנתרים ־38 בעל פסנתרן נ.1
רובינשטיין, ארתור (א)
איסורבי, חוזה (ב)
פאדרבסקי, יאן (ג)
זלצמן. פנינה (ד)

 שהודיע עיר ראש .22
היחי הערב בגד כי

הם שברשותו דים
הוא: שלו, הסיג׳מה

שר זלמן שלמה (א)
גאי,

קריניצי, אברהם (כ)—>
טוביהו, דוד (ג)
רוקח. ישראל (ד)

הוא: מאילת, הר־סיני את שראה ח*ב .29
גלוסקא, זכריה (א)
ז׳בוטינסקי, ערי (ב)
רוקח, ישראל (ג)
שפרינצק. יוסף (ד)

 לנתינים שזכה בארגנטינה, ישראל ציר .24
הוא: ארץ, אותה מיהודי

אילת, אליהו (א)
פישר, .מורים (ב)
ששון, אליהו (ג)
צור. יעקב (ד)

 וש־ ח״ב שהסך בצה״ל מודיעין קצין .25
 ממכוניתו כדורים 14ו־ אקדח לו נגנב

חבר: הוא הכנסת, לפני שחנתה

3

מפא״י, (א)
מפ״ם, (ב)
מק״י, (ג)
הלוחמים. <ד)

 שהפסיד עתונאי .26
 וזר קוניאק בקבוק
הא שלא תוך פרחים,

 ממשלת בנפילת מין
החינוך, ענין על ישראל

הוא:
קרליבך, עזריאל (א)
רוזנפלד, שלום (ב)
גלבלום, אריה (ג)
ויזל. פון וולפגנג (ד)

 לא הבטיחו החרדים היהודים נציגי .2ז
נכרית: פיאה להלביש

בן־גוריון, לפאולה (א)
זלצמן, לפנינה (בי)
מאירסון, לגולדה <ג)

רובינו״ לחנה 0(
חשבת כי משכורתו, על שוותר ח״כ .28

הוא: לגדולה,
קפלן, אליעזר (א)
ברנשטיין, פרץ (ב)
מימון, עדה (ג)
ג׳רג׳ורה. אמין (ד)

 נציג #מעיל יהלומים כפתורי לתלוש .29
ל: הוצע באו*מ הודי

הרצסלד, אברהם (א)
שרת, משה (ב)
ארן, זלמן (ג)
מוסינזון. יגאל (ד)

 אחות להיות העצה .30
 את בכך ולהקדים
 ע״י נתנה הנישואין

הרופא:
סנה, משה ד׳׳ר (א)
 כהן, משת ד״ר (ב)
 שיבא, חיים ד*ר <ג)
ווינשאל. יעקב ד״ר (ד)
 לבקר העומד אירופי מדינה ראש .31

 האנגלית לימוד ע״י לכך ומתכונן בושינגסון,
אוריול, וינסנם (א) הוא:

באיאר, ג׳אלאל (ב)
אסלי, קלמנט (ג)
דה־גספארי. אלצ׳יד (ד)

 מסע שהפסיקה לשעבר קולנוע כוכבת .32
 לצפות לריברייה, וחזרה באפריקה טיול

היא: השניה ללידתה
היוורט, רייטד. (א)
ברגמן, אינגריד (ב)
ברבו, גרטה <ג)
וויליאמם. אסתר (ד)

 בשעתו, ששימש ישראלי, דיפלומט 33
הברית: בנות מסד, ליד ראשי עברי צנזור

אילת, אליהו (א)
אבן, אבא (ב)

ששון, אליהו
ניסן. אברהם

 ניסה זריז בשצלם 34
סאדק, נרימן את לצלם

 באיטליה פארוק ארוסת
ראשה: שומר הפילו

אגרוף, במכת (א)
ברזל, בכסא (ב)
נחושת, במוט (ג)
קסם. בפסוק (ד)

 הגבלת צו הטלת לאחר מועטים ימים .35
של: נהגו תנועה כעבריין נתפש התנועה

יוסף, דב — התחבורה שר (א)
לבון, — החקלאות שר (ב)
מימון. — הדתות שר (ג)
שיטרית. — המשטרה שר (ד)

 .עדן״ ממלון שגורש ישראלי אלוף 36
הוא: רשמי לא לבוש על בירושלים
דורי, יעקב (א)
כרמל, משה (ב)
אלון, יגאל (ג)
רמז. אהרון (ד)

 חדשה במכונית שזכה מזרחי שליט 37
הוא: האוקינוס צמחיית על ספר ופרסם

היסו, הירו (א)
נהרו, ג׳ואהרלאל (ב)
צ׳י־מינג. הו (ג)
מאו־טסה־טונג. (ד)

̂  ידוש־ מועצת חבר 38
 זכו״ טבלת שניפץ לים
הוא: דיון בשעת מת

אלישר, אליהו (א)
שרי, ראובן (ב)
אוסטר, דניאל (ג)
וויספיש• ליבלה <ד)

(ג)
(י)

1 זר,
זיסימז.

הח״כ: נקנס רשיון לל!א נהיגד, על .39
אילנית, פייגה (א)
טובי, תוסיק <ב)
ז׳בוטינסקי, עדי (ג)
הכהן. דוד (ד)

ש הראשון המלך .40
מש את להעלות תבע

היה: כורתו,
אלבניה, מלך זוגו (א)
שודד״ מלך גוסטב (ב)
 מלך סעוד איבן (ג)

ערב,
היר מלך עבדללה 0(

דן•
 למלא שנזדרז גבוה, ממשלתי פקיד .41
הוא: הים, בחיל שלו, המילואים שירות את

אגרון, גרשון (א)
הורביץ, דוד (ב>
איתן, וולסר (ג)
סימון. מיכאל (ד)

שנת ישראלי שר .42
 כבוד יריות 16ב־ קבל

בארד,״ב, הצי מתותחי ^ ־
הוא: י״' ״'

גרי, (א)
קפלן, (ב)
לבון, (ג)
מימון. (ד)

 של כרוזים שחלק הצעיר העתונאי .43
 בכסית בא״י״ טרוריסטית האנטי ר,.ליגה
הוא: בהארץ, עוזי את והכותב

קינן, עמום (א)
אלוני, נסים (ב)
טבת, שבתי (ג>

שוקן. גרשם 0(
נפ אחד מלבד המסאיי״ם הח׳׳כים כל .44

דרכים: בתאונת צעו
הכהן, דוד (א)
לבנה, אליעזר <ב>
לאם, יוסף (ג)

ארן. זלמן 0(
 ,372 בן אבו־גושי תינוק של כסנדק .45

טובי תוסיק (א) שמש:
ילין־מור, נתן <ב)
בן־גוריון, דוד (ג)
סחר. אליהו (ד)

 הראשון, באבטיח .46
זכה: אילת, גידול

_______ ביגין, מנחם (א)
'־־" דורי, יעקב (בן
ברודצקי, זליג (ג)
בן־גוריון• דוד (ד)

 רכש מחליו! שקם באו״מ, רוסיה נציג .47
ידי לרכוש כיצד קרנגי, דיל של ספרו את
הוא: וחשפעהז, דים

ליטבינוב, מקסים (א)
וישנסקי, אנדריי (בן
מליק, יעקב (ג)
גרומיקו. אנדריי (ד)

 הכנסת, יו״ר סגן בורג, יוסף כשד״ר .48
 אחיו, לזכרון בתפילה למנין, לעשירי נזקק
מק״י: לאיש פנה

וילנסקה, אסתר (א)
וילנר, מאיר <ב)
טובי. תופיק (ג)
מיקונים. שמואל (ד)

 מקצועו, לסי עתונאי בצ.ה.ל. אלוף סגן .49
הוא: כצנחן, שהתפרסם
רמתי, שאול (א)
פרלמן, משה (ב)
דיין, משד, (ג)
טובי. תוסיק (ד)

 שרכש ישראלי שר .50
 מגורים דירת לעצמו

הוא: שלישית,
יוסף, דב (א)
רוזן, פנחס (ב)
שיטרית, בכור (ג)
לוין. הרב (ד)

 הרמט״־ סגן לפני שהתלונן ערבי מפקד .51
דייקו לא כי מקלף, מרדכי אלוף כל,

היה: בדרגתו,
אל־סל, עבדללה (א)
קאוקגי, פאתי (ב)
באשא, חיידר (ג)

אל־ג׳ונדי. קאדר עבדול 0(
ש הקולנוע כוכבת 32

לתכ נוסף כי הודיעה
 היא ורהיטים שיטים

היא: גברים, גם מאספת
טמפל, שירלי (א)
;קרלו, ד איבון (ב)
מנגנו, סילויר, (ג)

מאיו. וירג׳ינה 0(

0 3 >


