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ספרים

זוכים רשימת
ל איגרות עשר ע פ ם מ י י פ  ה

936 הזה״ ״העולם תשכץ לפותרי
 נ׳רוסלם אצל ,81 .ד.11 ירושלים. אפרתי, משה

 שלום, קריית תל־אביב, ויינשטט, יוסת ;פוסט
כו!  זים־ רות ;הגדול הבית ;המזרהי הפועל •י
 ;קוקיה אצל ,131 בן־יהודה תל־אביב, הול•!,
 הונגרים בתי שערים. מאה ירושלים, כהן, רפאל

 רמלה ארגנטינה, כפר סטורלזו, עמנואל ; 114
עמנו ; 2112 דתג. צה״ל, סקפה, שלמה ; 89 ת.ד.

 בית נדרה, רחוב המשד תל־אביב, עופרי, אל
 ;קפל! בית־חולים רחובות, פקטור פנינה ;אבחר
שו יצחק ; 68 צפניה ירושלים קמיגצקי. ראובן

.24 עזרא אבן ירושלים שני,
ל איגרות עשר ע פ י פ ה מ  ם י

937 הזה״ .העולם תשבץ לפותרי
 רחל ;קפל! בית־חולים רחובות. אבל, עדנה

 הרדבני הבריאות; משרד ירושלים, אייזנבאד.
 ארנסט, נעמי ; 9 וונ׳וזד אליהו יד תלאביב, אילן,

 נימולינסקי, ציונה ; 19 בר״כוכבא תל-אביב,
 פוזת־ דיריננר. מאיר ; 3 עמל נחלת־ננים. רמת-נן,
 ויינר זאב ; 93 ה׳ רחוב המורים, שיכון תקווה,
 ירושלים. טל, מרדכי ; 2444 ד.צ. צה״ל. שטט,

 ירושלים, סעו!. רבקה עמידר; שיכו! תלפיות,
 קג־ מ. י״א; בנין עמידר, עממי שיכון קטמון,
.73 מזאה תל־אביב, נובסקי,

 ״אלדורדו״ להצגת זוג כרטיסי 25
938 הזה״ ״העולם תשבץ לפותרי

 יורם ;22 קוק הרב תל-אביב, פלר, שמואל
 נולרברנ, בן־עמי ; 17 מעין נבעתיים, מיז׳ריצקי,
 גבעתיים, צפורה, זמיר ; 33 בר־בוכבא תל־אביב,

 ;20 מיכל תל-אביב, דן. מרדכי עציון; רחוב
 עוזר ; 13 נורדוי שדרות תל־אביב, עקרוני, אביב

תל- נוימן, דוד ; 11 יבנה מל־אביב, רוטנברנ.
 כפר תל־אביב, סמדר. נדעון ; 54 בן־יהודה אביב,

יש משטרת תל־אביב. אבנר, רבקה ; 35 נלעדי
 תמיר. ראובן ;בית״הדר הארצי, הפטה ראל,

 תל- באומן, משפחת ; 20 קריית-ספר תל־אביב,
 הרצל רמת-גן. אברמסון, חנן ; 6 הוז דוב אביב,

 יוסח ; 4 ברזילי תל-אביב, גולדברג, עדנה ; 45
 דואניאס. טליה ;4 המאספים תל-אביב, זלצמן,

תל- רוזנבלט. ישראל ;31 הנביאים תל־אביב.
 תל־אביב. פרלשטיין, אברהם ; 15 הקליר אביב,
פב־ רמת־גן, בן־יעקב, הדסה ; 50 ג׳ורג׳ המלה
 מנדלשטם תל־אביב. למפל. יהודית ;32/7 ריגאט

 עליזה ; 123 רוטשילד מל־אביב, זינגר, ינאל ; 21
 יפו. לוי, שמואל ; 6 נליקסוו תל-אביב, שוש,
 הר־ציון שדרות תל־אביב כהן, רפאל ; 340 רחוב

.11 גלוסקא תל־אביב. עשהאל, עצטה ; 18
 ״אלדורדו״ להצגת זוג כרטיסי 25

939 הזה״ ״העולם תשכץ לפותרי
 מרנלית, ד. ; 39 שבזי תל־אביב. משאט, רוט

 תל• פירניק, ישראל ; 68 הפלד שלמה תל׳אביב,
 תל־אביב, נובי׳ן, עפרה ;7 נבירול אבן אביב,

 הילל אבא דרך רםת־גן, הופמן, משה ; 18 ויזל
 שרה ; 60 המלד שלמה תל־אביב, כהן, משה ; 55

 תל־אביב. וקם, עוזי ; 3 מכה תל־אביב, קפולנק,
 ; 32 אלנבי תל-אביב, העליון, אמיל ; 74 שנקין

 יהודית ; 204 הירקון תל־אביב, היילברון, אברהם
 סוקולוב, א. : 5 המלכת אסתר תל־אביב, כרמלי,

 תל־אביב, .אבני. חיים ;72 העם אחד תל־אביב,
 ; 27 צייטלין תל־אביב, פרנקל. אהרון ; 1 יריחו

 המזרחי, הפועל שיכון ;תל־אביב זיידמן, צבי
 תל־אביב. חסיד, סנולה ; 10 בלוק הנשר, רחוב

 שיכון תל-אביב, סאירוביץ, אראלה ; 3 בלפור
 ; ,2 כניסה ,17 בלוק אביב, מעוז הקבע, צבא
 שמו- ; 26 ויזל תל-אביב, מילבואר. ובועז רות
 יעקב, חיים ; 18 לבזנפין תל-אביב, עוזיאל. אל

 תל-אביב, פנל, שושנה ; 123 הרצל תל־אביב,
 תל' מנדלבאום, צפורה ; 12 ברנשטיין אדוארד

 די!נ- תל־אביב, פסחוב, חיים ; 15 ריינס אביב,
 ; 61 שבזי תל־אביב, יעקבסון, דניאל ; 146 נוח

.6 איסרלש תל־אביב, בן־דויד, אליהו

 ספרים פרסי עשרה
940 תשכץ לפותרי

 ; 8 מפריק שדרות תל־אביב. פריידם, יהודית
 לוי, עליזה ; 2034 ■ ד.צ. צה״ל, כ*ן, יהודה הניד

 ;בית־השיטה נורדון, תמר ; 3 החלוץ כפר־פבא.
 לוי. עליזה ; 2634 צ. ד. צה״ל. כץ, יהודה זזנוד
 שולמית ;צהלון בית־חולים יפו, יופפי, רחל

 חדרה; נפט. צבי ; 9 בלפור בודים, נולדשמידט,
 רואו שמואל, כפר פנל, משה ; 86 אליעזר בית

:1 הכרמל ירושלים, בת־שבע, אריאל :רמלה
נן־שמואל. קיבוץ הניג. עמירה

ס לירות עשו נו
944 הזה״ ״העולם תשכץ פותרי כץ יוגרל׳

 כפר .1 :מאוזן
 ליד מצוי שמו על

ל מעל .5 ז הרצליה
 כהן בין .8 ! ארץ

 בעלת .10 ; לישראל
 .12 !האצבעות חמש
 .14 ;עברית אות

נע נעילת על מקלים
.17 ! גדולות ליים

״;מטר ואל טל ! 
 .20 ? הברק .אחר18

 תור ממשוררי אחד
 .21 בספרד! הזהב
ב על ישראל ״ה...

״חלל מותיו ! ! 22. 
 מאד, יעקב ״ויירא

 ה־ את לו,.... דיצר
ו הבקר ואת הצאן,

 ואת אותו, אשר עם
מח לשני הגמלים

 הודעה .24 ! נות״
 שנת .26 !מלכותית

ה הלוח לפי ,1921
מנשר .28 : עברי

 נאכל .29 !ציבורי
 למצרים! זכר בפסח,

 קסלנוע ;כוכבת30
תל כל .33 שבדית!

 בעיקר שכמותו, רבים מכין ביודספר מיד
 ! השמש מפני מצל החלון, על .35 !בחשבון

ירושל מורים משפחת .39 ! שכיח מיכל .3
הו .43 !יען .42 !בארמית זה, .41 ! מית
 ! היטלר של סגנו .45 !הנשי התום כחת

 שגריר .4 ! כזה כיום הוא כרמל משה .46
 !לנפט מגיעים אין בלעדיו .49 ;ישראל

שעון. לכל .50

 .2 !לכרמל השרון בין .1 :מאונך
קרי .4 !שעות עשרה שתים .3 ! לעיל ראה
 יש לרמב״ם .7 !בים מצוי .6 !עידוד את

ה צפון .11 !יוסף אשת .9 !חזקה כזאת,

 כך כל לא זה עיוזר, הוא אם .13 ארץ!
 נכד .16 ! סנה משה של מקצועו .15 !טוב

 .19 !לרמטכ״ל דיין שמואל .17 !יצחק
 .21 !השלטונות נגד שבקונספירציה עניין
 יותר 23 !הקולנוע סרטי את מקצצת היא

 נערה .27 !עיניים מחלת .25 !אחד מכדור
 תכונה .31 ! חדשה סיגריה .30 !מתבגרת

ש איש .32 ! הסוכר של חשובה חימית
 .36 ! בן־אדם .34 ! רחוקים לקרב תפקידו
 .40 !או״ם מזכיר שהיה מי .38 ! מתאים

 .44 !מצרים ממכות אחת .43 !ברוסית לא,
 .48 !בד עשוי מיכל .46 ! ?״ ויעל בכם ״מי

נגד־טנקים.

מקור
הגג על התפוז

 יקלף. הזהב, תפוח יקלף יקלף, כן אחר
 קשים ניצבים וצוחקים, רוקדים שם, יהיו הם

 שניים, אילנות. באמירי רוטטים כסלעים,
 ניחוח וריח תפוזים של המון יקלף, שניים.
חריף. בושם ונתזי

 המתמצא אדם שכל כפי הם, אלה תפוזים
 נקלה, על יבין החדישה העברית בספרות

 אילנה של זה, במקרה — נערה של שדיה
 בן הוא המיועד התפוזים קלפן .16ה־ בת

(כמ הזוכה דניאל, הגמנסיה) (ששית כיתתה
 ההגנה של גג עמדת על ההדר בפרי עט)

יפו. בגבול
דני של בעיקרו״ המילולי הקטיף, תיאור

 וקטעי אחרים התבגרות תהליכי כמה אל,
 העצמאות •מלחמת קרבות של הימים מן הווי

 כאזור דליקה את עושים הראשונים*
 יוסף )23( צעיר סופר של השני ספרו האש,

 תכונה למדי. לקריא בר, מלוחות) (בשפתיים
 )44( ותיק סופר מאביו, וירש ייתכן אותה

בר־יוסף. עומדים) שטים (עצי יהושוע
 הוצאת — בר יוסף — האש באזור דליקה

ע׳. 149 — מסדה

ס פ״ הא על ה
ה בדרום הוולקני האי הלנה, סנטה •

 נפו־ כמארח ,שהתפרסם האטלנטי אוקיינוס
 מארח ),1821—1815( שנים שש משך ליאון
 כושים הודים, 5355 של אוכלוסיה כיום

הקנבס. יצוא על בעיקר חי ובריטים,
 ארצות־ של החוקי המטבע הוא הדולר •

וחבש. פורמוזה הונג־קונג, של וגם הברית
וב הונולולו באלבניה, היהודים מספר •

בערך). 400( זהה האינדונזית רפובליקה
 גדול ששטחה האי לאיסלנד(רפובליקת •

 קילומ־ אלף 103 — ישראל משטח חמש פי
 3ע זהה תושביה ושמספר — מרובעים ריס

 לא אין אלף) 153 — חיפה תושבי מספר
 מפעל זאת, לעומת יש, אך רכבת, ולא צבא
 בניינים להקמת מוקדשות שהכנסותיו פייס

המקומית. לאוניברסיטה חדשים
 אפשר אותן העובדות מן מעט אך הן אלה
 בו תכל, ארצות בספר־השימוש למצוא

 גיאוגרפיות, עובדות רבבות לבנון יצחק כינס
 חברתיות, כלכליות, פוליטיות, היסטוריות,

 לפי תבל, ארצות כל על ׳יהודיות וכמובן,
תאילנד. עד מאוסטריה האלפבית, סדר

 כי גילה ישראל, על גם פסח לא לבנון
 דתות לשבע משתייכים הישראלים 1.718.000
יהו 1.526.000 :לבנון חלוקת לפי עיקריות.

 נוצרים! אלף 40 מוסלמים! אלף 125 ! דים
 שומרונים 90 קראים! 1600 דרוזים! אלף 16

באהאיים. עשרות וכמה
 הוצאת — לבנון יצחק — תבל ארצות
ע׳. 420 — אחיאסף

שד על ה־ד ה
 את המשורר גם אוהב נורמלי אדם ככל
הרג שוקי המותניים, פתלתול הגו, ״נחש
 השיניים.״ מלבין החיוך העוגב, הרינון ליים,

 בקובץ קמחי נתן זה במקרה שהוא, רק
 זאת להביע יודע שיר, עלי מעין שיריו
טוב. יותר
בל אהבה על שרים אינם קמחי שירי 22

 השכיחות התוצאות אחת על גם אלא בד,
 ש״ירח אחר רק כי (אם קמחי שואל שלה.
 רק היא אהב־ ״מדוע !שדיה״) ליטפתי תמים

?״ !מידה בלא עד — אכזבה מדוע ? רגע בת
 כ־ המנוסחת המשורר, אכזבת של דוגמה

: כמעט אישום גליון
 /—עינין שיקרו / פזיז. פרפר־שדה שיקרת
 ברטט גווך שיקר / וכים. באופק כחלחלות

 / שדיך, שיקרו / פולחת. אש בלהט / גיל,
אחזתם. לא גבר יד כמו

 הוצאת — קמחי נתן — שיר פלי מעין
ע׳. 46 — עין־גדי

 של הראשון המוסמך הנוסח : ביניהם *
 ערב־ מפזמוני אחד תזמורת״, נגני, ״נגני,

:ביותר הנפוצים המדינה

 ומדי / ציר על וראשה מתברגת רגל לה יש
 נגני, / הקיר על היא תולה ידה את ערב
 אותי מוציאה את / עליזה תזמורת נגני,

 כי / ואשמח אריע הזה היום / כלי מתוך
בפח. נפל אשר / המסכן הוא אני לא

4,ר: .1.71■181




