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66 מם. תשבץ פתרון

: ן ז ו א שאול. )8 ספסר. )4 מואב. )1 מ
 )17 יד. )16 המצאה. )13 מר. )12 יעקב. )10

דש. )23 עב. )21 נקי. )20 רחב. )19 עבש.
לסת. )29 בם. )27 שה. )26 אלהים. מלאד )24
בו. )38 זמנית. )36 סו. )35 הנר. )33 עין. )31
דרדר. )44 רמתי. )42 אביר. )41 הררי. )39

: ו נ ו א פיה. )5 אלה. )3 וו. )2 מארב. )1 מ
אבינו. יצחק >9 שמעי. >8 רקיק. )7 .סע. )6

נשימה. )20 שעל. )18 אב. )15 מר. )14 בדיה. )11
 )28 שת. )26 שלמה. )25 רהב. )23 באה. )22

נביר, )34 ני. )32 עם. )31 סורר. )30 ברור.
בד. )42 רם. )40 תאר. )37 זית. )36

66 מם. בתשבץ טעויות תיקון
: ן ז ו א אברהם. של פלגשו )33 מעין. )31 מ

קוץ. )44
.65 מם׳ תשבץ לפותרי פרס?□

תל-אביב. .3 כרמיה הוכדורף, נדעון .1
תל־אביב. ,11 כלפור דור. בלום .2
צ.ה.ל. אדני, רבקה .3

67 מם. ענק לתשבץ שאלות
: ן ז ו א לנויל. קבול בית )4 השטן. שליח >1 מ

 שוקולד. מין )14 בל. )11 סכום. )9 הכבשה. בן )6
 הרופא )24 ספרד. בן )21 חרון. )19 מנחה. )16

כנוי. מלת )30 שכון. חברת )26 אותו. ממשש
חומר )35 מחט. עם עבודה )33 .רגליים קלת חיה )32

 ספרדי. מטבע )38 מסד. )36 ר״ת. מרסק, נפץ
 ר״ת. תורה, תלמוד )40 ממשלתי. משרד ראש )39
 גבוה. )46 ים. מוקף )45 נינה. )43 פרא. )42
 נשיא שהפך נלנטריה חנות בעל )49 עני. )48

 הפלדה״. ״איש המכונה דיקטטור )50 מלא). (שם
 איוב לרויה, מים )53 מורד. )52 הציר. כוכב >51

 הלא״י. יורשת )56 צער. קריאת )55 י״א. ל״ז
 ממימדי )61 כאן. )60 נע. לא )59 שאלה. מלת >58

 אחת )66 לצאצאים. העברה )63 הישראלית. התעופה
 דאר. תו )71 צבאית. יחידה )68 מצרים. ממכות

שו )75 חוזר. קול )73  בנין. חומר )78 משה. של יור
 קפוא. גשם )81 ארבע. על המקפץ שרץ )79
 חום )84 ירושלים. בעית לפתרון או״ם תכנית )82

 ממשפחת )88 נוח. )87 הדנים. מקום )85 נמוד.
 ריחני. חומר )93 פה. )91 עבה. לא )90 השועלים.

 מלים). (שתי אכזרי )95 רוקח. של תוארו )94
 הודו־ מורדי ראש )97 ברנע. אותו פותר אתה )96

 שמו )102 ה׳. )100 אפריקה. בדרום נהר )99 סין.
 עמוד )105 מתנה. )103 צ׳כיה. מייסד של הפרטי
 )112 נגינה. כלי )110 צייר־שנריר. )107 זכרון.

 נבור )116 הקורקבן. משכן )114 עמורה. על נשפכה
 עסקן )123 לא. עדיין )122 החי. נוח )120 קדום.

 )128 חשופה. )126 ננם. )125 האברים. התאחדות
 שם )132 סוד. )130 שקט. )129 דנל. עליו מניסים
 הדרומית. קוריאה נשיא )135 נקי. )133 חודש.

 באו״ם. הצעירה המדינה )139 כשח. )138 רעל. )136
 נהרג ערבי מפקד )141 אל־עלאמייני, מנצח )140

 נוזלים. עמוד )143 תן. )142 פרטי). (שם בקסטל
 אנודת )149 נישא. )148 בבקשה. )146 חם. לא )145

דיפלומטי. נציג )151 יהודה. בכור )150 פרחים.
 עדה. )158 לעתונים. חסר )156 קומה. שפלת )153
 שם )165 הסכמה. מלת )163 מסחרי. מקום )161

 פה. )170 בשרון. מושבה )168 אסיפה. )167 כוכב.
 כנסת חבר )174 במים. נע )173 משקל. אבן )171

נע. )179 אח. )177 חמשה־עשר. )176 (ר״ת).
 ממשלת ראש )183 משכיל. )182 בתורה. נדול )180

 הצפונית. קוריאה בירת )184 מלא). (שם מצרים
 הזה. העולם מן יצא )188 דר. )186 רפסודה. )185
 )194 בתוכי. )192 שרד. בגד )191 היולדת. )189
 )199 יונים. מזוג אחד )196 אפריקה. בדרום נהר

)203 ״הבוקר״. עתון עורך )201 לחוסה. הולכת
)211 פיך. מעל )209 ירקרקה. חן אבן )205 רע.

 התבוננות )212 פרטי). (שם פורש חרותי ח״כ
 בהמת >217 התכוננות. )215 ראשית. )214 בספר.
 מוט )221 הרבה. )219 הציפור. בית )218 מדבר.

שן. לא )224 בקר. בן )222 הבהמה. צואר על  י
 )229 סובייטי. מרשל )228 נכרי. )227 רטוב. )225

 הקומוניסטית סין ראש )230 המרחב. נמלי נדול
 )232 הכיפורים. יום את מציין )231 מלא). (שם

רון  )237 מנה. )235 קיים. )234 רוסי. קרב אוי
 דרגה )240 שאלה. מלת )239 הים. צבא )238 רקבון.

)247 דק. ענח )245 קטורת. מין )242 צבאית.
 לממשלה. תשלום )252 חציר. עריסת )250 עזובה.

 הבניה. מקצוע )257 כשח. )256 למטרה. יריה )254
שון )259  בגלל. )261 בגולה. פולני ננרל )260 אש. ל
 )266 אננלי. תאר )265 סקוטי. שם מכל חלק )263

 מאד. צעיר )269 צרפתי. מטבע )268 מלכודת.
 לאו־ חרושת בית להקים עומד )272 ירק. מין )271

 קומוניסטי ח״כ )273 מלא). (שם בחיפה טומובילים
ת). סדום מדת )275 נלוי. אינו )274 מלא). (שם  (ר״
 )281 בלבד. )280 לעיל. נזכר )278 צער. קריאת )277

 הפועלים תנועת ממיסדי אחד )283 שאלה. מלת
 )290 גון. )288 כפולים״. ״חיים נבור )285 באנגליה.

ש )299 קשור. )295 נשק. )293 עצים. מטעי  לו שי
 קצור )304 התקוממות. )302 בצרפת. נהר )301 בנים.

 לחם. פרוסת )308 פה. )307 כלכלה. )305 בנימין. של
 1314 אותה. פושט הקבצן >312 נוזל. )311 זז. )309

 )319 לבון. פנחס )318 רן. )317 המחאה. 1315 בהם.
אליל )320 מלא). (שם הלייבור של 1 מם׳ איש

 (ר״ת>. מטה חתום )321 מלא). ישם המודרני הציור
 או״ם. מזכיר )325 התוים. אחד )324 )בתוכך.322
 יגע. )330 חזר. )329 .15 )328 כתיבה. מכשיר )327
 פרסום )337 פנים. לרן )335 מזרחי. נשים בית )332

 השכלה. )344 מחלקה. מפקד )342 עיר. )340 בפומבי.
 הנוח מצב )347 המערבית. גרמניה בירת )346

 )352 הרב. הפסקת )350 קטן. כד )349 במאונך.
 משטרה )355 מפני. )354 אח. )353 טבע. מראה

השבטים. אחד )367 מתוק. לא )356 צבאית.
: ך נ ו א  אמריקאי קולנוע כוכב )3 אמונה. )2 מ

 ״רומי מחבר )7 ימים. עול )5 ככה. )4 מלא). (שם
 הבלתי- הסימסוניה של קומפוזיטור )8 וירושלים״.

 )12 הפננה. )10 ננינה. תו )9 מלא). <שם נמורה
 )14 המערבי. הצבא ראש )13 הרובה. קנה קצה
 )18 הודעות. נושא )17 ההוא. בזמן )15 אויב
 )22 מדוכא. )20 אוכל. מכשיר )19 שאלה. מילת

ד בטנן אותו תורמים )23 ^מתכת. מין  אדום. דו
כן. )24  •מנים. )28 פלוגה. מפקד )27 שורה. )25 שו
 )34 רמאות. מעשה )33 תיאום. )31 בקר. בן )29

 הכיוון )37 פרטי). (שם אננליה מלך )התן36 הפרזה.
 שאפשר ירק )41 הר. של הסתעפות )39 אילת. של

פי. )44 מעובד. לא )42 לאכול.  במקום נשחט )45 יו
שוב )54 סירה. של צד )48 מהלומה. )47 יצחק.  י
 >60 הרחוק. במזרח רוסי נמל )57 ירושלים. בהרי
 צח. >65 חשמל. יחידת )64 זאת. )62 כן. )01 זהב.

 משאבת )69 ונד. נע )67 ספר. של עמודים שני )66
 שרות )74 אילו. )72 בר. )71 יעקב. מבני )70 הדם.

 אור )76 הצואר. ארוך עוח )76 צבורי. נסיעוזו
 יהודי סופר )79 לפרסומת. בעיקר המשמש חשמל
 שהסך מעצר מחנה ).80 בנכר. שהתאבד נרמני
 אחים. מסגיר )83 יד. מתנת )82 עולים. מחנה

 בלתי שר )87 לדבר. דבר דמיון )86 חלול. מקל )84
 של הגרפי עורכו )90 פרטי. שם )89 מסלנתי.
 המתנקש מולדת )98 משועבד. >92 הזה״. ״העולם
 מלא). (שם הנאצי התעופה מיניסטר )101 בטרומן.

 הענב. קליפת )106 מלא). (שם עיריה ראש )104
 מלת )111 מאור. )110 בתוכם. )109 לאט. )108

שן. )115 תבואה. )114 מצבה. )113 סרוב.  )117 י
 ראש )121 עיין. לא )119 הולנדי. תאר )118 חי לא

 נשק )124 לשעבר. נבעתי מסקד )123 הדאר. שרותי
 )129 פרשנות. )127 נהריים. ארם )126 אנטי־טנקי.

 השדרה. עמוד חוליות ה••,שד )131 קולעת. הסברה
 יהודי של מקצועו )134 השמיעה. אבר )132

 בלועזית. )נברת137 רימונים. זורק )135 מנוחין.
 )147 יחיד. זכות )144 <ר״ת>. איזור מפקד )138

 לתעשיית גלם חומר )150 פורמוזה. של הננרליסימו
 )154 באו״ם. הודו נציג )152 רחב. לא )151 הניר.
 שד. )157 נודד. )156 כסא. )155 (ר״ת>. כיתה מפקד

שן. )160 הכה. )159  לא )162 תריסר. חצי )161 י
 לב בעלת )166 משונע. )165 זרוז. קריאת )164 כבדר
אמ מדינאי )169 הצפוני. בעב קיבוץ )168 טוב.

 ראש כיסוי )172 המשולש. ליד קבוץ )171 ריקאי.
 )176 נוצות. שמיכת )175 דתי. ח״כ )173 מצרי.
 טורפת. חיה )179 יותר. )178 העץ. פרי אוסח

 עתיק. ישירים ספר )187 פרטי). שם1 קצנלסון )181
 העולם במלחמת העוז לסמל שהפכו, עיר )190

 חדר )195 במלחמה. שנחרבה מושבה )193 השניה.
 הראש. הדום )199 מספיק. )198 טוב. לא )197 קטן.
 רן )204 בתוכך. )203 פלוגה. מפקד )202 הנח. )200
 בארה״ב. אוניברסיטה )207 (ר״ת). נן רמת >206
 )212 דרכיה. משרכת )210 ללעוס. עוזרת )208

 )216 החיים. חוט הפסקת )215 •!יפוח. )213 מקולקל.
 הבהמה. תננח בהן )218 הממשלה. ע״י נכסים הפקעת

 לנביא ׳שמואל את שמשח הכהן )221 אבל. )220
 )226 הלילה. לפני )224 ההננה. של סודי אנח )223

 רוסי. קומפוזיטור )234 נמוד )227 המדינה. מצוות
 )240 סיני. מדבר מאכל )239 הבימה. שחקנית >236
 בתנועה. נמצא )241 מתחילים. ליצירות הקברות בית
שן. )244 תורכי. למכובד תאר )243  מין. )245 יו
 פתח )249 <ר״ת). לברכה זכרונו )248 שניים. )246

 ש; עתון )251 בוסתן. )250 החזה. מול החולצה
 מקוב )254 אסירים. רנלי כובל )253 ״אחוד״.

 השנריו )257 ״התקוה״. )255 קלים. משקאות ממכר
 1201 כוחות. )260 פאר. )258 לשעבר. המפ״מי

 מדיג! )265 אסון. )264 ענבים. מטע )262 מתווך.
 חזרו ביו )267 אוכלוסיה. במספר בעולם ראשונה

 עתונאי )270 שייב. ד״ר של בטאונו )268 עות.
 חוח שר )279 הבאונטי״. על ״המרד כוכב )276

 ןשב ארגנטינה נשיא )282 מלא). (שם שנפטר
 ננרל־דיפלומ. )286 החמישית. האות )284 מלא).

 עג, )291 נצח. )289 אויב. )288 אדון. )287 מיני.
 מ0 )294 נכרי. )293 הבגד. את תולים עליו )292

 יל! )297 (ר״ת). כנסת חבר )296 בצה״ל. חטיבה
 בלבו? )302 הזה״. ב״העולם מדור )300 פלג. )298
 306 חבורה. )305 אנגלית. מתוצרת מכונית )303

 אוניות חברת )310 תעמולה. )308 האצבע. הר$ות
 דממה )313 ביתר. מיסד של הפרטי שמו )311
 ,317 למנוייסים. ראשונה תחנה )316 עצל. )314

 רצוס. התישבות מקום )326 תנכי עם )323 דומיה.
 שונא )330 השמיים. העמים אבי )329 בארץ.

 תא, 1334 במספר. גדול >333 באיטליה. נהר )331
 לא )338 ונד. נע )338 הכושים. אבי )335 הולנדי.
 יורו מספר )341 היד. פנים )340 נע. )339 אחרת.
 .344 בארה״ב. נרמני סופר )343 חזרו. שלא סירה

 יריח ליד עיר )347 אות. )345 מוסיקלי. מכשיר
שי נוף >348 יהושע. שכבשה  רמה )350 רבים. שלי

חוזר. קול )351

 רוצה הזה העולם של התשבצים מחלקת
 מה מושג לקבל כדי זו בהזדמנות להשתמש

 תשבצי־הענק. בפתרון המשתתפים ריבוי על
 את למלא הפותרים את לפיכך׳ מבקשת, היא

 יחד למערכת ולהמציא הבא הקצר השאלון
התלוש. עם

.................................................... :השם

..................................................:הכתובת

........................................הגיל:
..................................................:המקצוע

? מדי קל או קשה זד. תשבץ לדעתך, האם,

 מדי ענק תשבץ לפרסם לדעתך, כדאי, האם

? חודש

בכללו התשבצים למדור הערות לך יש האם

למערכת להעיר מד, לך יש האם

............................. .............. :בפתרון השתתפו אנשים כמה

............................ שעות.................:בפתרון עבדו שעות כמה

מ7 בתשבץ־ענק השתתפות תלוש

רה כי ל למ צ י כל א כר ם מז י  נעתונים ספר
ס סניפי וכל ל בע״נז לפרסומים חברה פ

ל ה א כ ח ם ת ל ו ע ! ל א ב ה

ם ל ו ע ה ב ז םה י ג ה ם נ י ג ח ה ם מ י ר ק ב מ  ו
ישראל של השעשועים במרכז

ת ו ע ת פ  - ה

ק ו ח ג א ו ל ד ל ו ב \
כ־ נפגשת הג׳מעה בל
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