
ץ תשב
- -----------

קחצי נ ע

130

J׳ ד

97

ד־8

a ?
106108

N
12112 21

109

131 13־01

11C

142TT5 |
150

־דזדר

1v.

1-21051

1'

-
N׳/

| \

11121י1 נ

T ^ l

1 5 3 |

15:

Ol
241

n

45

571

6 9

/O i

11141ט

126

13;

1461

25

37
\ך/ 1כ

1 4

160

,58!I f
I k .

1 0 3 1

115

1361

14E

4 7

TV

127231
צ

137

M

431

1041 0 ;

118

133

147

ד.4

1191

164

13 01181

185

 כל של כובעו על .4 במערב; המדינה גבול .1 מאוזן:
 תיבות ראשי .9 כזה; תת הוא רוזנברג שלמה .6 חייל;

 ענן, .14 סוכר; בלי תה, של טעמו .11 עמון; של שמותיו
 מרבה בו .19 שישקלי; גורש ממנה .16 פיוטית; בלשון
 ממקורות אחד .24 המכבסה; של עיסוקה .21 לכתוב; המורה
 .32 הדם; מווסת .30 הכרחית; במגרד־שחקים, .26 המים;
.35 הכלליים! הציונים של החזק האיש .33 הדם; את עוצר

 משנה אלוף עומד זה אגף בראש .36 מים; הבדוי מעביר בו
 .40 יפת; אחיו-של .39 באסיה; קדושה עיר .38 רבין; יצחק
בשבת; מדליקים אותו .42 הכלכלית! הייעוץ לשכת ראש

 תוספתו .46 בחורף; .45 המערבי; הכדור מחצי הדוד .43
 האיים .49 אדום; הוא רגיל אדם אצל .48 רבות. אומרת

 ככה '.51 במדינה; המנגנון מחלת .50 מנילה; היא שבירתם
חתי אחר תוספת .53 עבה: לא •52 בתנ״ך; אסיר, ■מובילים

 על .56 אחים; עשר משנים אחד .55 ספרד; יוצא של מתו
 הוא 59 משמיט; ג׳י. שבי. המלה .58 תיבות; בראשי ,סמך,

 לא־קצין, •61 הצרפתי; האצולה תואר .60 הדרך; כל ...
 מעט שנה עשרים לפני הצילו זה מפעל בעזרת •63 בצד,״ל;

 יוצא אליה .68 קמח; עושים ממנה .66 גרמניה; יהודי מהון
בפיוט; מולדת, •75 כן; .73 חי; כל אם .71 שהחלים; חולה

 את עוצר הוא .81 לפרסום; לא .79 ובסין; בהודו שכיח .78
 חלק •85 מרטיב; הוא גם .84 שודד; לסטים, .82 המים;
 בארצות .88 עליו; פקדה וותר שושנה .87 התחתון; הגוף

 שכיח תואר .93 קשה; לא .91 אניות; קבוצת •90 הטרופיות;
 לתערוכות המוקדש ירושלמי בית .94 הרוטשילדים; אצל

 ליל־ רחוב איש .96 המקדש; במנורת קישוט .95 ונשפים; .
 המזין .100 בלבד; •99 אזהרה; מלת .97 תל־אביב; ינבלום,

 .103 המבול; על לדעת הקדים הוא .102 השמים; מן שירד *
 מה •107 ;46 כמו בדיוק .105 מוסיקה; לקרוא אין בלעדיו

 עתיק; מטבע .110 ללקוחותיו; מספק לנעליים שבית־מסחר
 אינו האמיץ .114 ישו: של תוארו את לכתוב יש כך .112

 כלי .122 הילדים; .120 לסוס: נותן הרוכב •116 ממנו; סובל
 ממלכי .125 שהוסרטה; אגדה גיבורת .123 נוזלים; להחזקת

 האצבעות; אחת .128 אחורית; גם יש לג׳ים .126 דוד; בית
 הגמל; של גבו את השובר הוא .130 הטלפון; ממציא •129
.135 לאהרון; יוכבד .133 אותו! אפילו שאיבד אדם יש .132

 בבית־ או באנייה חדר .136 ומרים; ישו על שכתב יהודי
 האטום חוקר .139 הנאהבים; גם יושבים בו •138 הסוהר;
 אמריקאית; מכונית .140 בחדשות; מאד לאחרונה, ששמו,׳

ה החיפושים בעת תשובתו, לפי יהודי, כל של מוצאו .141
 .143 עמו; ידין «... .142 המוטסת; הדיביזיה של גדולים
 .148 ואחת; מאות שלוש .146 חשמל; יחידת •145 פקודה;
 להם «... .150 ט״ז; לכתוב צריך היה כך .149 מדידה; מכשיר

.156 דן; חברי •153 בצה״ל. אחרת דרגה .151 ידברו״; ולא
 בעת מבקש, רעב שילד מה .158 מפלגה; ולכל מטה כל על

 אדם •163 הימור; אנתולוגיות אוסף .161 מאמו; הסעודה
 הקמתה .168 כותבים; בה .167 כלי; .165 עמד; שלבו

 מחאות; עוררה תלפיות שכונת־ ליד ירושלים, עיריית על־ידי
 ממנו .173 כנסת; חבר .171 גרמניה; ליוצא כינוי •170

 ממים שעולה מה .176 לקין; אדם .174 שמלות; תופרים
 המטבע; יחידת .180 אוייב; .179 ערך; נייר .177 רותחים;

.184 מוסלמית; מעצמה .183 הלאומית; התעופה חברת .182
מעלה* רם כהן .185 חסינותו; את לבטל שרצו הח׳־כ ׳

תל־חי; גיבור .3 לממשלה; משלמים אותו •2 מאונך:
 במלחמת עברית סתר אגודת .5 בציילון; מאוד מצליח הוא .4

הדת; שלטון .8 לאה; עיני היו זה מטיב .7 הראשונה; העולם
 .13 גבוה; .12 המדינה; עתוני ותיק .10 בצאן; הצעירה •9

 אבנים מים, עשוי .15 זמן; .14 שמיר; משה של האחרון ספרו
 .19 יה״; בם על ... ״כי .18 כאב; קריאת .17 שמועות; או

 על .23 להמן; ומתא .22 ידוע; קוריאני .20 שהתיהד; נ־כרי
ועש מאתיים .25 לשמן; זיתים הופכים בו •24 האסיר; רגל
 אנטישמיות; אין בלעדיו .29 אלוהים; .28 לאום; .27 רים;

 התוצאה .33 להורג; טוביאנסקי הוצא בה שנאשם בגלל .31
 לבצע, יכלו לא שהצרפתים מה •34 ועור; צבר פגישת של
 מבצעות שהעיריות מה .36 בדיאן־ביאן־פו; השאר, בין

 ירק .41 סלק; מרק .39 תרמית; .37 רעועים; בתים לגבי
 דוד; נגד ערך שאבשלום מה .44 גמד; .42 למדי; אדום

 בניין .48 עין; ... עין .47 עליו; גם מפקדים פ הי בהגנה .45
 נגד מצפה תחנת הבריטים קיימי בה .54 למקנה; חקלאי

 שמו .60 המפלגה; המזרחי, של פירושו זה •57 ההעפלה;
מידת .62 קלאסי; קומפוזיטור .61 הפיתוח; שר של הפרסי

 עוזיאל חי מאיר בן־ציון .65 אונן; אחי .64 מטרית; שטח
 הנעלמים; •67 ממנו; חוט משוך חמודה נערה על .66 כזה; היה
 מלת .72 נשים; חיל .71 ;62 ראה .70 קריקטוריסטן; .69

 לפיה .76 הכרם; שומר בית .75 המהיר; הקפה •74 קריאה;
 ים; חיית בתוך מצוייר, היא .79 המוסלמי; התאריך נקבע

 האמריקאי; החוץ לשר עוזר .82 דעת; וקל נעליים חסר .80
 חומר .87 נייר; פיסת .86 החיות; מאכל •84 התנאים; אחד .83

 הגליל; בירת .90 גבוה!; ... זהירות׳ .89 רבה; במידה מסוכן
 .101 ירושלים; בפרוזדור ותיק יישוב .98 מתכסים; בה .92

 קץ את מסמל .106 לילדים; שבועון .104 המדינה; נשיא
 צרה מכל «כי בפסוק המסתיים תהלים פרק .108 הנישואין;

 .110 הראשון; או״ם מזכיר •109 עיני״; ראתה ובאויבי הצילני
 בבקשה; א.112 תל־חרבות; .111 יותר; פשוטה בלשון טנא,
 יווני צווי .115 המושבות; אם של תיבות ראשי •114 סוד: .113

 עני; .119 הרבות; סמן .118 ושבע; מאתיים .117 עתיק־
 העניין .124 שוחד; .123 לפקוד; נותן שהמפקד מה .121

 את להפריח אפשר בעזרתה .126 עולם; של ברומו העומד
 צריך היה זה פעם .129 למתאים; שעושה מה •127 הנגב;
 את לסגור שכח כשהוא .131 טריאסט; של בגורלה לעלות
 אליו .134 לפרח; קודם .132 נזלת; וקיבל הצטנן הוא הדלת,
 של תערובת .137 האשה; של זוגה בן .135 הדגל; מחובר

מלו מפואר .144 ותעשיה; מסחר שר שהיה מי •138 מתכות;
 זהב; .150 לסרט; הקול את הנותן הוא .147 חיפה; נות
 הסתדרות עתון החינוך, ... .154 רומני; מטבע .152 סכום; .151

 בתולת עפר על ושבי ,,רדי .156 תמהון; מלת .155 המורים;
 זה; ישעיהו פרק של הראשונות מלותיו אומרות בבל״ בת
 לשון שניים, בתוכו .160 כאב; הבעת •159 מתחת; לא .157

 אחד .164 מבושל; לא .162 אנגלי; כבוד תואר .161 וחך;
 האוניברסיטה; אנשי עוסקים בו .165 ההגדה; בני מארבעת

 שאול של הידועים משיריו אחד מתחיל זאת במלה .166
 .171 עקיפין; מס .169 קדמונית; ממלכה •168 טשרניחובסקי;

 אל .173 תדהר; דוד של מקצועו .172 הממשלה; שרי טרי
מקו מלה .176 החמישי; לג׳ורג׳ מוינדזור הדוכס .175 בבל;
 רחב; לא .179 ...״; ״ודיברת .178 צברית; בעברית בלת
התנ״ך. בלשוו מערב, .181


