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 מאוזן        
. זה קרה בחנוכה שמעתי את המרוקאית אומרת שאי אפשר 1 

 (4, 2, 2לטגן לביבות )
 (4ניסים ) ושוב אפשר לתלות עליו .  הם חלק מחנוכה6 
 (3. אבן חלמיש מעוז )9 

 (5. בחג השאירו את מכוניותיהם כך )10
 (6. אחרי הניסים קרס הסימן )12
 (5. תואר שני ביופי עושה טסטים )14
 (4. מסכים גימל בצים )16
 (2. מגב בלי שר סימן לניצחון )17
 (5)כ"ח(  ) . התפאר והתגאה מאד הערך וצדיק בסוף19
 (3ליפו פה בנון תקבלו אישון ). בראש המאיר הח20
 (4. דלת בנהר ממש נפלא )21
 (3. העולם בית בתל )22
אם גבורות ישראל היו קורות בימינו היינו יכולים  ,מאונך 32+  23

 word  (2 ,5) –להוסיף תף ולשיר איזה איש יכתוב ב 
 (2. התשיעית לפני שעולים לתיכון )24
 מאוזן 40. ראה 27
 (4לא מסודר ) . דברי חז"ל מאגר29
 (5. קרוב המשפחה שלי שוב יעבור ממקום למקום )33
 (3. שמעתי הב את נוח למשל במשטרה )ר"ת( )35
 (2מאונך ) 39 -. אחד משמונה חוזר ב 38
 (5, 4)מתחיל במודיעין  4לא מתוק והצבא כפול  ,מאוזן 27. + 40
 (6)כ"ח( ) םחשמונאיהבית  144. 41
 (2) הדובאת . אפשר לשמוע כאן 43
 (5. למד בתוכי בתוכה לכבוד החנוכה )44
 (6)מאוזן להדביק בו נר  49ארצו של עם צבא ב. למפקד 45
 (4. על השלט לאירוע כתוב לביבות )48
 (8. נגד גרנט ספל הכניס את הצלם)49

 מאונך              
 (4. עוף דורס פעמיים הבהב )1
 (7. הגרוש מגן העדן בשמן עמוק )2
 (3ת הלילה במעדן משוקולד ). שור תבלה א3
 (5. בתו בשן כל שבע שנים )4
 (2. הצדיק ישן )5
 (4. דרישה חסרת סבלנות להדליק כאשר הוא איבד כל תקוה )6
משפחה הגרעינית שמענו לא אמהות לא בנים מה . על הפסים7

 (5לא בנות )
 (6, 1. מגשר בין מילים ומתלה הכי פחות מלומד כפי ששמענו )8

 (4ם גבוה נחיש ). ישן מקו11
 (5באף מסוכן כי הוא נושך ) באנגליה. חייב 13
 (3)בכתיב חסר . הפק את המרב ושוב בדחן נכשל 15
 (3. שמענו התפעלות מתוסף לקפה בקיבוץ בערבה )18
 (6. ימני בתה באה מדרום חצי האי )25
 (4. המשנה שלו שב ולקח ביס )26
 (6צא מהמדפסת )מה שיועם בד"כ בא אחרי דוט ול כלול ו. הכ28
 (4, 2. איזה איש זקוק בחזרה בגלל ממהרים ומרימים רגליים )30
 ( 6מאוזן ) 49. חוטמי מאיר בשמו השני של 31
 מאוזן 23. ראה 32
 (5. למשל תושב אילת רופא והשלישי בסולם )34
 (4. רק יוצא מהאדמה ושוב אפשר לאפות עליו )36
 (4. בין מם לבין כתמר )37
 (2מאוזן ) 38 -ב . שר וחוזר 39
 (3) מחמוד לא דק סמך )כ"ח(. 42
 (2. כאן כפי ששמעתי אסור לעשות ככה לנרות חנוכה )46
 (2. לתלות מלמעלה ומלמטה )47
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