
אופקי: 
1) אדון הברק והרעם בדת הוודו, 4) אלת השדות 
במיתולוגיה היוונית, 7) איל ברזל לניגוח חומות, 
8) נשיא אמריקאי, 11) אל במיתולוגיה השומ־

רית, 12) התנדף, 13) לשונית קטנה באחורי הפה, 
16) כף מבשלים, 18) כלי פריטה, 20) חתך צר, 
21) מין מנעול, 22) פורונקל, 24) בת קול, 26) 
שם עברי ל"נדיר", 28) מזיק לעצים, 30) מצבה 
גבוהה לאליל השמש, 32) בלע בלא לעיסה, 34) 
מושב ליד בית שמש, 36) עיר כהנים מקראית, 
38) עסיס ענבים, 39) ממציא הטלפון, 41) נצנוץ 
אור בהיר, 45) בילה בבית מרזח, 47) ספר של 
פרנץ קפקא, 50) אריג במקרא, 53) מין חיפו־

שית, 54) עיר מרפא באנגליה, 55) קטלני, ממית, 
57) שם עוף במקרא, 59) קסם, כישוף, 60) מין 

דג בים סוף, 61) היתה בירת האינקה.
אנכי: 

1) נח, נרגע מכעסו, 2) יחידת שטח לקרקע, 3) 
חמאה הודית, 4) חותלת, 5) מין עשב ממשפחת 
הדגניים, 6) בהמה בטיבט, 8) שועל המדבר, 9) 
לבוש בלוי ומלוכלך, 10) אמנות לחימה פילי־

פינית, 12) מין טורף במדגסקר, 14) עיר בהולנד, 
15) עיר בגרמניה, 17) אביון, 19) אויב, שונא, 
22) נהר בהולנד ובבלגיה, 23) סרט של רומן 
פולנסקי, 25) ממכות מצרים, 27) עוף דורס, 

 (29
מטבע קטן ביפן, 30) מכשף, 31) לחם הודי, 33) 
מושב בגליל המערבי, 35) חומה נמוכה, 37) 
חלק של הנשמה במצרים העתיקה, 40) עקמי־

מות, עיקשות, סילוף, 42) אל מצרי, 43) עשב 
רע בשדות, 44) מגלה ארצות ספרדי, 46) אציל, 
48) שפיר, לא ממאיר, 49) מדף, אצטבה, 51) 
ממיני הספחת, 52) עיירה באוקראינה, 56) עיר 
בשווייץ, 57) כהן בשפה האמהרית, 58) פקו־

דה, 59) מטבע אלבני.
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תשבץ הארץ  |  טומי שמיר
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אופקי:
1. אם זה מה שעשה החסיד הצייתן, אז ממש לא 
רגוע בערוץ 2 (עפ"י אלי מועלם) (3,4,3); 19+7 
אופקי. מה נאה שדה זה בעמק תענך! (3,3); 8. 
בעלי חיים הם בעלי חיים (עפ"י אורי בן־דור) 
(7); 9. היה במפלגה יהודית של חסידי העתו־
נאית הסופרת והמתרגמת (7); 10. אבי השופט 
שאפשר  ישוב   .11  ;(3) טענתו  לעומק  נכנס 

להניח זרים בו (4); 12. מנהיג חובב טשולנט? (6); 
13. יש לו בן זוג — וגם ארץ (3); 14. בילה לילה 
בכנסיה באליאנס (3,3); 16. חוש לבית המשפט! 
(4); 19. ר' 7 אופקי; 20. היטב ישמור על הפיטם 
בלב השדרנית (3,4); 22. לרסיטל שלו צריך הז־

מנה או כרטיס (7); 23. הבכר הבכיר (עפ"י אורי 
בן־דור) (3); 24. זורם עם אריה רון בקולנוע (עפ"י 

השמיעה של יגאל שילון) (מ) (5,2,3).
אנכי:

1. אשף הביטוי המשובח (5); 2. לצדיקים שמור 
בקר באורז (עפ"י מיקי זבדי) (4,3); 3. קינג קונג 
במרכול? (מ) (6); 4. אחזה את המתמודד וכך הגי־
עה למחוז חפצה (עפ"י יוסי אילן) (4,4); 5. מי שי־

צא עם יגאל והלל לא גמר טוב (עפ"י יוסי קאופמן) 
(4,3); 6. היא תהרוג אותי עם הקריטריונים שלה! 
(עפ"י יחיאל שליטין) (מ) (4,4); 11. הלל וייס כח־

לק מהכינים הזכרים (עפ"י יוסי קאופמן) (3,5); 
12. מומו של החבר מרטין (3); 13. קשה לו להח־
ליט אם נפגע מטורפדו (עפ"י אורי בן־דור) (4,4); 
15. לחלוץ שד לבעל, למשל, בציור (עפ"י השמי־
עה של יגאל שילון) (4,3); 17. הזמרת האוסטר־

לית: זה משחק באש (עפ"י אלי מועלם) (3,4); 18. 
נפלו פניו כשהתברר לו כי היו"ר לא אמר אמת 
(עפ"י יוסי אילן) (מ) (6); 21. צריך להיות בחור 

עם תואר (עפ"י טלי רובינשטיין) (5).

תשבץ היגיון  |  יורם הרועה
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יש להשלים את 

הטבלה כך שבכל 
שורה, טור ותיבה 

של 3X3 יופיעו הספרות 
1 עד 9, וכך שסכום 

הספרות בכל "כלוב" 
המסומן בקו מקווקו 

יהיה זהה למספר 
שבפינה השמאלית 

של הכלוב. 

קאקורו
על מנת לפתור קאקורו 

יש להכניס ספרות 
 (1-9 ) במשבצות מבלי 
שאחת הספרות תופיע 

פעמיים. המספרים 
שעל המשבצות 

השחורות הם סכום 
הספרות שיש לשבץ 
במשבצות הלבנות. 
מעל הקו האלכסוני 

מופיע סכום הספרות 
שבמאוזן. מתחת

לקו - סכום 
הספרות שבמאונך.

קאקורו 2

את הפתרונות יש לשלוח על גבי גלויה למוסף 
"הארץ" עד יום שלישי. נא לציין בראש הגלויה 
את שם החידה ותאריך הגיליון. בין הפותרים 

נכונה יוגרל ספר. בפרס השבועי זכתה
שושנה פדל מראש העין.

הפרס השבועי
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עושה שכל יוצאים מהמשבצת

מי היה האיש שהיה  |  עופר אדרת

סיפור חייו של איש זה תואר על ידי אחד מבכי־
רי העיתונאים בישראל, זוכה פרס סוקולוב, כ"אחד 
הסיפורים הישראליים המוזרים ביותר ששמעתי מי־
ַמי". הוא היה לוחם ומפקד בדרגה בכירה, שפעל במ־

סגרת ההגנה, הצבא הבריטי וצה"ל והשתתף בהגנה 
על יישובים בתקופת המרד הערבי הגדול, בתכנון תו־
כנית ההגנה על היישוב במקרה של תקיפה גרמנית, 
בהברחת עולים מעיראק, מסוריה ומלבנון, בהנחת 
קו צינור המים בנגב ובמבצע לפריצת הדרך לירוש־

לים שהיתה תחת מצור.
מאחת המלחמות השתחרר בפתאומיות "בגלל 
עניין שמהותו לא ברורה עד היום הזה", כפי שתיאר 
העיתונאי שנפגש עמו לפני כמה עשרות שנים. את 
שלושת עלי התאנה שלו הניח אז איש זה על השול־
חן במפקדה שלו, ונעלם. אחרי כמה חודשים התגלה 
כי לא רק שהסיר את דרגתו, אלא גם החליף את שמו 
והתגייס מחדש — כטוראי. את חודשי המלחמה האח־

רונים עשה כנהג זחל"ם פשוט. אחר כך פשט את מדיו 
ופרש מהצבא.

שנים קודם לכן, לפני שישראל קמה, נקטו איש 
זה וחבריו שיטות מיוחדות כדי להבריח יהודים מא־
רצות ערב לארץ ישראל. הם הלבישו אותם במדים, 
לימדו אותם כמה מילים באנגלית והראו להם איך 
מצדיעים. כך, בתחפושת של חיילים ארצישראלים, 
שחוזרים לחופשת מולדת משירות בצבא הבריטי 

שהוצב בארצות האלה, הם הועלו לארץ.
בטרם יצאו לדרך ציידו אותם איש זה ואנשיו בתי־
עודות מזויפות. "להשיג ניירות מזויפים? זו היתה הב־

עיה הפעוטה ביותר", סיפר לימים. התברר כי חבורה 
גדולה של זייפנים מקצועיים, שערקו מצבאות בע־
לות הברית, פתחו "סניפים" וניתן היה להזמין מהם 
"סחורה", כפי שסיפר איש זה. "היו ביניהם קצינים 

מומחים סוג אלף־אלף", הוסיף.

איש זה השתתף גם בכינונה של "יחידת חירום" 
מיוחדת, שהגנה על חיי יהודים בארצות ערב. כשה־
תקבל אצלם מידע על פוגרום שתיכננו הערבים לב־

צע בשכניהם היהודים, הגנו חברי היחידה, לבושי 
מדי צבא הוד מלכותו, על השכונות היהודיות. "זה 
אירע פעם בטריפולי ופעמיים בקהיר", העיד איש זה.
לימים כעס איש זה על מה שכינה "זיוף ההיסטו־
ריה". הוא נפגע מכך שהאלמונים, שעשו את המלא־
כה, נשכחו כלא היו, וכי המנהיגים "חוגגים" — וקיבלו 
את הקרדיט על עבודה שבה השתתפו רבים אחרים. "זו 
היתה מערכה מתמדת של תחבולות עורמה, מלחמת 
מוחות תוך סיכון יומיומי. רשת מודיעין ובילוש וחוטי 
מחתרת סמויים פרושים על פני כל יבשת אירופה כו־
לה", סיפר, כשהתייחס לתנועה היסטורית שבפעולו־
נאסרו  "אלפי אנשים פעלו, הסתכנו,  תיה השתתף. 

בעטיה, מסרו נפשם עבורה. ים של אנשים".

זה האיש!
פתרון החידה מהשבוע שעבר

הקונסול הכללי של סין בווינה בין 1938 ל–1940; 
שבניגוד לעמיתיו הדיפלומטים הנפיק אשרות כני־
סה לשנחאי לכל דורש, כולל למי שביקשו להשת־

מש בהן כדי לנסוע למקום אחר אך נזקקו לאשרת 
כניסה כדי לעזוב את גרמניה הנאצית; שסירב למלא 
אחר הוראות הממונה עליו, השגריר הסיני בברלין, 
שקיווה לחזק את הקשרים בין סין לגרמניה ואסר 
עליו להוציא אשרות כניסה; שננזף בשל כך על ידי 
הממונים עליו ובתיקו האישי נרשמה הערה; שרק 
לאחר מותו החלו להתקבל עדויות מניצולי שואה 
שבזכותו הצליחו להימלט מהנאצים; שהוכר בשנת 
2000 כחסיד אומות עולם בגין אומץ לב אנושי — 

הוא חה פנגשאן (1901–1997).

את הפתרונות יש לשלוח על גבי גלויה למוסף 
"הארץ" עד יום שלישי. נא לציין בראש הגלויה 
את שם החידה ותאריך הגיליון. בין הפותרים 

נכונה יוגרל ספר. בפרס השבועי זכתה
שושנה פדל מראש העין.

הפרס השבועי
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