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חצי־ענק תשבץ

^ הצבאית: הצעידה תורת < המלה-, מים עולת .1 :מאוזן

/1 בת־קול; .14 ניאונרפי; מונח 4 לחם: כיכר  משנה, סדרי ששה .1
 21 הממשלה; להכנסות הוצאות בין כייס ,19 נבר; חולצת על .16

 .30 בר־יוחאי; של מכוסו .26 הנאצים; צבע .24 כזה; היה זזילבי־ן׳
 .36 כמות; ננזרה זאת מסלה .32 תיבות; ראשי של תיבות ראשי
 האלב־ החכם .36 הצפע; בסי .35 לברזל; כזה מפעל יש בונה לכולל

נובה, שהאוצר מה הנבות: הוא האברסט .39 האל; .38 סנדרוני;
 פכודה; .45 התפעלות; מלת .48 עלייה; אין בלעדיו .42 השאר; בין
 ?ולנוע שחקנית .49 ימייח; לה קראו פעם .48 אננלית; אות .46

 המלים שתי .51 בראשו; עומד דייו משה רב־אלוף .50 בלונדית;
ב מתי, .52 בארין־ישראל; המנדט שלטון את ביותר המסמלות

 תל .56 כלל: בררו ממסמר, נרול .55 הנחה; מלת .53 אנגלית:
 היופי״; ושקר ה... ״הבל .60 לי״לה■...; .59 מספיק; ,58 חורבות;

 מטה אלוף .66 ומפורסמת; צעירה מצריה .63 התינוק; מיטת .61
 תכנית. .75 הרבה; .73 החיילים; חנות .71 מורם; סימן .68 צה״ל;
 .79 וטוקיו: רומא את פעם שחיבר מה .78 כלל; בדיר שפלה,

האנג המלכה בעל .82 אותה: לשאוב רוצים 81 אחרת; במלה חצי
מל פושע .87 כמום; סוד .85 ישעיהו; בפרקי חאתרוז .84 לית;
 צ״ב; ה״ב .90 לדלת; מתחת .88 עולם; למאסר שנידון נאצי חמה

 בממשלה; המהנדס .94 הנעלמת; הימה .93 ושבעים; מאתיים .91
 הנדול; האסון ארע בה .96 מאד; קדמוני אדם נמצא בת •95
 .100 חפה״; לכל ״... .99 האפיר; רנלי בו ניתנו ובו ימים היו .97

 דרום נהר •105 למשל; מלטה. .103 ״...וזעף״; .102 שלילה; הברת
הב שבעת אם .110 לאחרונה; באויר,' ונם בדרכים .107 אפריקאי;

 אוצר .116 בצה״ל; צוער קצין .114 בשומרון: יישוב 112 נים;
 נגד מוקש .122 ירושלמיות; למכוניות היכר סימן .120 נסתר;
 במטבע .125 ומעלה; סנן־משנה מדרגת המפקדים מעמד .123 רכב;

מב שזה סבור האנגלי .128 עברי; פרטי שם .126 הנרי; נקנה זה
בנוף; הדם מווסת .130 חנה; השם של האננלי הנוסח .129 צרו;

החיוב; מלת .135 ממערב; ישראל גבול .183 כשר־; כל .... .132
 ירמיהו את החיילים שרי מבקשים זה בפרק .138 דת; איש .136

 המקובל; בשמה השיתופית, התנועה .139 השארית; בעד להתפלל
 .141 אנגליה; ממלכת הצטיינות אות לאחרונה קיבל זה מנצח .140

בפו אדון, .143 מיטות; הרבה על .142 אירופאית; ננס נסיכות
המשפ שם .146 מעלותיו; יתר כל בין כזה, הוא מוקיון .145 לנית;

 במשפט, מופיע .149 צ־רצ׳יל; של אותו .148 ויאט־מין; ראש של חה
 ראש .153 המרנלים; אחד .151 בצאן; הצעירה .150 כצד; לא אד

 .161 י יעכב; בכור .158 תיק; ללא השר .156 שהתאבד; הניסטאפו.
ה שמו .163 ביאליק; אצל לאליפות שזכה היהיר היה לא השום
 בכל .167 לשעבר; הנשק שביתת גנרל .165 סיממו; הוא פרטי
ה איש .171 לחקלאים; הסובייטי הסמל .170 עצב; רוח .168 נהר;

 .176 בננב; לצאן, לאחרונה, .174 ״..לרנליו״; .173 בבנק; עובד
 שנות .180 שלילה; מלת .179 בזה; הוא כסה יונה .177 ״כל־..״;

אדם .184 זמרת; .183 משוכללת; הנדסית צורה ,182 בר־מצווה;
מג־ ס־לבאנה של האחרון תפקידה .185 מדעיות; למטרות החופר
גאנו.

 .4 אמרנך, בעברית. .3 היווניים; הפילוסופים מצוות .2 מאונד:
 בני מארבעה אהד .7 האוירי; האסון קרה בו .5 משכר; לא משקה

 עברי; ירחון .10 בסים; .9 ספיר, פנחס מנהל אותו .8 ההנדה;
באר בן, .15 בפה; .14 הרמטכלים; אהד .13 בעורקים; זורם .12

.20 בקר; בו .19 האל; בעזרת .18 מקוצר; עתיד נכה, .17 מית;
על אתבונן ״ומה בשאלה איוב פותה אותו הפרק ,22 יוונית; אות

 קול .25 גלעדי; כפר ליד התל .24 באנגלית; כן, .23 בתולה?״;
 שהתיהד; נוכרי .29 כאב; מלת .28 מאין; ליצרו אין .27 הפרה;

 כלה; הכנסת בעל .33 זרועות; שמונה בעלת מפלצת, חייה .31
 .37 המזרח; במעצמות השלישית .36 הים; חיל אלוף שהיה מי .34
 ראש הוא צ׳ו־אדלאי .41 הנילוס; כינוי 39 אתמול...; רק

נב ממנה 45 במדיניות; לא, .44 בכדורגל; שער, .42 ממשלתה;

 עיריית ראש .54 לישראל; הגנה צבא .48 דויד, אבי .47 חווה; ראה
שב .61 נוח; מבני אהד .60 המדומה; מצרים נשיא .57 תל־אביב;

 ממוות אני... ״ומוצא .65 אתלט; .64 כאן; לא .62 ושבע; עים
 בית .69 קוריאה; של הזקן האיש .67 טהור; .66 האשה״; את

הפנטומי שחקו של הפרטי שמו ;71 בבמדינה; מדור .70 הציפור;
החיי נופלים למענה .75 בתוכד; .74 בנסמה מים, .72 אופיר; מה

 מיע הופכת .80 הבימה; שהקן .79 בדין; זיכוי זה אין .76 לים;
 ורוכבו ״... .84 חוב; של חיסולו .83 ה״׳; ״שומר... .82 ליין; ענבים

 מלכת .89 היא; של זונה בן ■87 האצבעות; אחת .86 בים״; רמה
מוח שליטה .98 במדבר; רקדו לפניו .92 ועונשו; ה... .90 היופי;

 יהודים רוצח .104 בצה״ל; הנבוה ההצטיינות אות .101 בשוק; לטת
 אותו .109 חי; לכל חווה .108 אחת: מאנייה יותר .106 אוקראיני;
 פוך .,א 112 כן; .111 מקשת; נורה ■110 שבת; בערב מדליקים

 יותר טנא. .114 תפוז: של הנכונים התיבות ראשי .113 כמום;
.119 הרבות; סימן .118 ערר; נייר .117 מבושל; לא .115 פשוט;

רב־ בדרגת אשה .123 בחבש; המשטר צורת .121 עמו״; ידין....
באי אביב. ציפור .126 העשרים; המאה של הטבחים רב .124 סרן;

 להן״; ענו ״עלי..., .131 רמטכל; סנן .129 אלים; נבר .127 רופה;
 ח״כ .135 מעודף; הסובלים יש .134 ומים; סבון של תוצאה .132

 בית־הרושת .138 דמעות; הזלת .137 במענו; אשתו את שאיבד
 משה .150 ארמי; בכתיב דוגמה, .147 בקר; מספוא .144 למרגרינה;

 מוקיון; .155 החופה; ניל .154 תורכי; תואר .152 כן; .151 שפירא;
 בבלי-, אליל .160 תנאי; מלת .159 יאיר; נרו .157 אבל; .156
 חלק רק .165 במערב; .164 לא; .162 דיין; לשמואל דיין משה .161

 ... .169 בעכו; חרושת בית .168 אברהם; פילנש .166 במכונה;
בלו-. מטילים עליו .172 סינריות; על מכם .171 טוב; יותר יהיה
מלת .179 ככה; .178 ו; אדוני ........176 טהור; .175 ...ונד; .173

ודשא. ספסלים עצים .181 כיוון;
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 כר צ. מתוצרת עור תייק :ראשון פרם
 לניירות כיס ארנק :שני פרס
 לכסף פיס ארנק :שלישי פרס
 לכסף! כים ארנק רביעי: סרס
לכסף כיס ארנק :חמישי פרם

 מפתחות ארנק :ששי פרם
 מפתחות ארנק ;שביעי פרם
 מפתחות ארנק ;שמיני פרס
 לתעודות ארנק תשיעי: פרם
לתעודות ארנק ;עשירי פרם


