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ITIMM! <( נח של מבניו אחד 4;'׳ ומיילל בפרדס הוא ;״*׳ מזיתים שמן עושים בו !
'XT 2! כאלה שתיים — ציפור לכל ?ע. ,■ מחלב אותה ועושים לבנה ויש צהובה יש  ייתכן .1

 אחת של חדיש, פרטי שם y;הראשון מפקדו היה רזיאל דוד X; בנגב נמצאת שהיא
y:ישראל קול מקרייניות r. חוב תשלום *33־ !לתי״ו הקריאה אות .32 !,,למערב כינוי!

! לשבתות המיוחד הלחם 48!"׳תחליף־כבד לאחרונה עושים מהם .36 !מענק ההפך *36׳
"אמריקאית מכונית סוג .f<4! בעברית תבואה — בארמית בן, .3־>  חבר כל בממשלה *42!

׳כזו הוא ! חרבות! תל .46!־״ בית כל של העליונה בקומה לתקרה מעל .p;׳־ פרא 43;
בן־ והבינוי העבודה שר היה זה כביש־ענק על שחשב הראשון רחב ולא אויב,

 אינגריד של הראשון סרטה *54!־־׳ כתיבודהארץ היסודיים הספר בכתי הנקרא המדע .50 ! טוב
-המאירי אביגדור של שירים ספר ה..., המוקו .52 !וסוליני רוברטו עם ברגמן  מה ^59!
!נוצריים נושאים על לכתוב המרבה יהודי סופר .55 ! ממצב־רוח חוץ לחופשה, צריך -שחייל

׳ פחות אותיות בשלוש אך בבקשה, 46—  נשיא »60ד,פחת־ז- אל כלל, דרך באים, ממנו .68;
׳ דרום־קוריאה  קתיבה צורת ^63מספריולז׳׳ בלשון דבר, שום ע54ידברו״!־׳ ולא ״...להם 40;־

«j\ לחולה מהירה, אותה, מאחלים *.68׳ : בשלה לתבואה פיוטית מלה .66 ! סיפור של r 
y !השנה מתקופות אחת r. היא אין אך בה, להתכסות אפשר 43־ ! פלא וזה דגל זה 

p! לילה כל מופיע הוא •38־ כסת: Xזה תשבץ לפתור יש זאת בלשון ;M r עשוי משקה 
y ! מי־דבש i ׳ 43ב־ כמו .84 !המחרשה אחר בשדה המופיע חקלאי עבודה כלי :86,

 .88 !כמובן ענן, בצנצנת אותה מקבלים עכשיו ריבה, בו מקבלים היו עכשיו עד
״מ... חוץ עשה״ בעל־הבית שאומר מה ״כל .90 ! בגימטריא וע/ר, מאתיים  ביטל .91 !

s,■ ל לעג את, y בקיצור *96';׳■«ןזמה1 בשעתו, מומנה בעזרתו .94 : במשטרה איש כל: 
r<9 אכ״א T—שאול  !האש מתוך קופץ .99 : טריגווה הוא הפרטי שמו .97׳ :הגדולה גת׳

wo* במכתב השם, פירוט אחר ברכה 403!־ תשבץ כל של הגדול המסמר ה״״׳דמע* ״נע :
 במזרח ירושלמית קייטנד.432!' !"־©*!*נטר הנגרים עובדים בד, .10או...-ז-« חי הוא אדם .1«5׳־

> תלפיות  גיאומטרית צורה .116 !בקיץ בעיקר מנרתיקה הקדוש־ברוך־הוא מוציא אותה 43ד
j! ממדים שלושה בעלת x r של זוגו בן ,422 :מדינות 48 לו שיש דוד וגם רעל גם 
y!מגוג r f שלה הגדול המתחרה הוא ארטיק T־j a r כך .126 ;בפסח אותה אוכלים 

 מפסיק הוא אם 448ד־ ציבור שליח .129 ; ההמה מחילות אחד .128 טוב: ריח מתארים
 ישב, 435:'״ לטלאל הירדני חוסיין J33;־׳׳לצו״ צו ״..לקו,̂ 332:־ האדם מת פעולתו את

 מצלצלים! וגם נוזלים גם הם רבים בלשון-138?!" או... ^כן136יחידץ־׳ צווי, קל, בנין
 של זמני ביטול *44׳m ישראל משטרת של הכללי _המפקח448ד- שיתופית תנועה .139

 לב...״! על שם איש ואין אבד ״הצדיק : כך מתחיל ישעיהו של זה פרק החובות׳ז׳^^^ פרעון
4 להר מתייחסת שגבעה כמו לגבעה מתייחם .143 w_.,! רז׳ של אביו  1£8חם*!׳ לא 446אבנ
!50 ! בחנוכה אותם מדליקים השאר׳ר״***. בין המותרות, ומן ההכנסה מן נלקח הוא

 ;ההמה ארגון של הידיעות שרות !צמרן את לצאן כשמורידים 03:■* פנים בכל !9■
כסף! לשלם התחייבות !עצירן לגוש שחשה מס דני של במחלקתו האנשים מספר

.4ו*ד־«’ממציא שני שם על הנקרא הסובייטי הקרב מטוס מענתות הנביא
וירושלים״! ״רומא את כתב הוא .163 !התנ״ך מספרי אחד .161 ; שנה מדי בו עוסק צבא כל

 שתי נשא הבעל בו בבית הצעירה לאשה מקובל מונח -407;־־ הכרמל על שכונה ״365—
 תרי״ של הנביאים אחד jaff-'i דואר במקום זאת במלה משתמש עגנון ז״׳&ס^^ש״י נשים
 בדת הרוחני המנהיג תואר .174 !האטיות סמל .173 ! אסיאתית דרום בירה .171 ;עשר

_6־ד־ ישראל p:־ היין את דורכים בה » r. שלפני בשאלה התשובה ,039!^ הציפור בית 
! מהללאל של ואביו אנוש של בנו .182 !ממנו קטנה יותר היא פכית 48e־־7 הקודמת לפני

—-js3 אייזנהואר לדווייט משותפת תכונה ̂*84!- והקונגרס הכנסת וגם כזה הוא הפרלמנט

 לבד. בתל־אביב סניפים שלושה בעל תל־אביבי קפה -ב׳ת4§5 הובר; ולהרברט
ך• ׳בחכה מועלה ׳׳?^הוא מאונ  *4־׳1 ראסל וברטרנד שפינוזר, ברוך של עיסוקם *3;

 הוא *X.׳ הזה העולם שער על שהופיע ישראלי שגריר y;' באנגליה ונשתה בסיילון גדל
 של התפקיד את לשחק רצה הוא .8 !(בגרמנית) ספרים כותב והוא השמים מן ירד

j;מוגטגומרובסקי r 4קל'ז־־ בנשק חשוב שימושה .10 ; אליה לקצץ יש החרב את  _שולחים8
3!בהלסינקי שנה לפני התקיימה 48׳ ; לחתונה וגם להלוויה כמותו X* הילדים בשירי 

 .18 ;אליזבט למלכה אן הנסיכה 4/ ;אין של ארמית צורה •35:׳׳ פועה הוא (ובמציאות)
 ורחמים״! ״..*חסד .22 ; איטליה בצפון הנהר y ; דשא ומלא הראש תחת .39;׳ קלות ישן
jyS משנה סורי ששה f׳׳j4. ׳תנאי מלת  בו מעלים .47 !תיבות בראשי ישראלית, לירה 49;

 <3!־־ טעם של הגדרה .29 !שאלה מלת .28 !אחותו על כלל, דרך אהוב, הוא כי אש׳אם
׳קפיר יוסף התחבורה, שר של מקצועו 48!'׳ המדינה סמל  .36 ! כזאת היתד, חולדה *34;
 A) ; 1945 עד גרמניה בירת y ; המכתב מושם בה *49:־־ שוגים כאשר שקורה מד,

 מיותר! הצוואר בלעדיו .44 ;מלאך והוא העצים מן נוטף .442; בגיהינום כנראה, המולך, הוא
 !ישראלי דיפלומט X; פיוטית חודש, ,47 !אתונו״ בני ולשורקה עירה ל... ״אוסרי .45
 בלעדיו !מלים בשתי הפלמ״ח ׳**T ;המסורתי בסדר התנ״ך, של האחרון הספר .54
'פרות אין  !רטוב *a ! התשבצית הכאב קריאת .64 ! סכום 43;־־השני לפואד נרימן *67:
 תפקיד *40־־ 1 עיר מחוסר הוא קשת בלי 49 ; קריאה מלת .67 ; קדומה נפח מידת .66

 שניים, יש מטבע לכל 43!׳ כובעים עושים ממנו 43!׳׳ בצה״ל סרן לדרגת המקביל בהגנה
. .74 ;ששה — לקובייה ע ^ ל ד  ! שביתת־נשק לפני 8767 אניות עליו עולות לפעמים ב

y T ו...״ ״תורה ;הנוורזזי הפועל סיסמת ! y r זה כוכב האם *.32;*־ואחד... מקרא שניים 
 !הכנסה) למס המיועד מזה (חוץ מכתב כל על !־34—ישראלי־ז תיאטרון *83?,י׳׳ מאוכלס

־ אש של שכיחה תוצאה ביד<! מכה קיבל הוא .86  96 ! אנייה יונה מצא בה >80;
 ומחלוקת! סכסוכים לעורר שתפקידו אדם .98 ! האצבעות !^*אחת ! ם וכבש לעזים כולל שם

juar ברנגון ושרת אטלי נפגשו זה מסוג היותם בזכות"  ;הנפש לתורת הנוגע דבר 004!
 ,430;- הרמב״ם של העיקרים מספר .409-3 בניין כל על *-108!- המלך יושב _עליו406־

 כינוי ־433- ! לאגם אוקיינוס בין »אי.2-־ ; יחיד ציווי קל, בנין ירד, J34 ;ל שייך
׳רומז - המזרח ארצות יוצאי בין שכיח פרטי שם 434! » לעדרו רועה קריאת 4+5ז ־  3ו

^ 430...!״!- ״עלה, .118 !שג׳אות בשבע להכתב הניתן ד־! לוי׳  !בכרם השומר בית אי
! ההבדלה יכולת אש״ ״... :העצמאות מלחמת חללי של הנבחרים הכתבים ספר «*3-
o!ביותר הטובה הספורטאית הקבוצה 446־׳ a r כל ליד נמצאת היא .129 ;שלהן החלום 

 .135 ! מלוכה סמל 443׳״״ מעט .132 : מים זורמים או מטפטפים, ממנו »*-f!סביבו הרק,
 .144 ; בית־המשפט של העיקרי התפקיד הוא עשייתו *,33s־־!רעל 437׳מזרחי: פרי

׳ השלילה מלת 450 מצוי,* שרץ ״447:־־ משא ביאליק כתב עליה  המלכים! משחק 433!
׳ פיוטית סוד, 462־  כס..., על יד ״כי .155 !ושחמתאי ספורטאי צבאי, תפקיד —3»4ד

 ״אלוהים : הוא זה תר,לים פרק של השני הפסוק .156 !דור״ מדור בעמלק לאדוני מלחמה
 בהפרדם! לרעהו איש נותנים זוג שבני מה a9f—, מאד״ נמצא בצרות עזרה ועוז, מחסה לנו

׳נח) עם (חורז הראש בתוך 469־ 4:כאב קריאת .360: e r סינגמן הוא הפרטי שמו! 
 שגרירי צעיר .165 !בכמותו להרבות יש בכדורסל »׳r; המוסיקה נכתבת בה האות .162

4׳rאייזנהאואר של קודמו של הפרטי שמו 466 ; ישראל 6  .169 !דבר״ לכל ״...יאמין 8
 !כווייה התעשרה ממנו 4ד2!- רעננה ליד נמצא בזה כפר .171 ! לעיגול שהמעגל מה
 שהפך תבסלא־יהודי 1 ייגה״ אם*. ייגח, בן :־זמ»-״אם בעולם הגדול הוא האמריקאי .173

 אך, .179 !הכולל מספרם זה היה פרקים שמונה עוד יחזקאל בספר היו לוא יהודי
בכך. רצונן אם פרות, רועות בו 401•*. בלבד

פרוטה 220 המחיר


