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עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
1( זן של ענבי יין בקליפורניה, 6( ירק מאכל, 
9( מין חיפושית, 10( מאכל צפון־אפריקאי, 
13( בת קול, 14( עיר בקמרון, 16( ספר כרי־
תות, 18( מלחין צרפתי, 19( ערוגה ארוכה, 
ישרה וצרה, 20( אליל בבלי, 23( מין צרעה, 
25( סכין לקיצוץ תאנים, 27( מתנודד, 28( 
עיר בהולנד, 31( הקדש מוסלמי, 33( אריג יקר 
במקרא, 35( נרגז ועצוב, 36( אלבום של אריק 
איינשטיין, 39( עיר בפולין, 42( כלי בישול 
השלג  איש   )45 חמת,  נאד,   )44 קדום, 
בהימלאיה, 47( לוגריתם טבעי, 48( עיירה 
49( אפונה סינית, 52( עיר במ־  קדושה בהודו,

קדוניה, 55( מין שיח, 57( קיבוץ ליד נהריה, 
58( מין עוף באמריקה הדרומית.

אנכי: 
1( בריתה, 2( מין מנעול, 3( חבט בצמר לסי־

לוק הפסולת, 4( עיר במרוקו, 5( חומר כיור, 
6( מאכל קווקזי, 7( ימה באירלנד, 8( משפה, 
11( אריג דק ומחורר, 12( רטט פנימי, התרג־
15( אייל קנדי, 16( סיפון, 17( נהר בסי־  שות,

ביר, 19( מילת שאלה, 21( לשד העצמות, 22( 
מהקשת  תסמונת   )24 החידקל,  ממקורות 
האוטיסטית, 26( משורר וסטיריקן רומי, 29( 

30( אדם, 32( מין צמח, רבר־  חמאה הודית,
בר, 34( צפון, 35( שבט אינדיאני באמריקה, 
37( מלחין גרמני, 38( צעיר, עדין )בהשאלה(, 
40( מין נורה, 41( אלה מצרית, 43( פסקה 
הצלחתו, 44( רופא וסופר יווני קדום, 46( בו 
50( יישוב אוהלים, 51( אלה שו־  תוסס היין,
53( מחשבה, 54( מרק וייטנא־  מרית קדומה,

מי, 55( נור, 56( מין דג קטן.
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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. 
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אופקי: 
1. משדר סיפור של זוג נשיאותי בעיר צר־

פתית )עפ"י טלי רובינשטיין( )7,4( 7. סוף מר 
לו, לדג הכבוש )7( 8. רצון ביתו )3( 9. מיכאל 
נתן ספל )3( 10. מה השתילו לבהמה בתשיעי? 
)עפ"י יעקב טומשין( )7( 11. האורח שוב עבר 
6( 13. קרבן חוסר הצ־ )עברה ללא תועלת )מ( 
דק )עפ"י אלי מועלם( )4( 15. מה יש לחדשות 
מדייויס? )3( 17. כשיהפוך את הלכלוך ימצא 

מקלט )4( 19. למה פצע וספסל? כובע )עפ"י 
יגאל שילון( )6( 22. יש ביטוי בקול לתכנית 
החיסכון )עפ"י יובל רענן( )מ( )3,4( 23. מה עשה 
3( 24. בר־ )נוכל עם סטייל? )עפ"י יוסי אילן( 
3( 25. אפילו את טע־ )טוק חזר לספר האיטלקי 

מו הדקדקני ריצו, בחיי!  )עפ"י יוסי אילן( )4,3( 
26. האב אמר וחשב  )עפ"י אלי מועלם( )8,3( 

אנכי:
1. חושש מפניהן בבתי מרזח, אך מצד שני 
היא שייכת לכולנו )עפ"י טלי רובינשטיין( )מ( 
)3,2,4( 2. מגלה צרות עין באזור )עפ"י אורי בן־
4,3( 3. במרד שלהם נכנס מנהיג דתי למ־ )דור( 
לחמה אחרת )8( 4. המזכיר שהיה התקדם על 
גבו של האלוף לשעבר )עפ"י איציק בלול( )6( 
5. מלחין במלחין על האסכלה )עפ"י איציק בלול( 
)7( 6. כדי להרים כוסית במכה )עפ"י טלי רובי־
5( 12. חזית הרג רב )עפ"י אלי מו־ )נשטיין( )מ( 
עלם( )3( 14. מישהו הזיז את הגבינה שלי בהרי 
אילת )עפ"י יוסי אילן( )5,4( 16. שני אמריקאים 
מרצים על תורת המידות ברשתות הפארם )עפ"י 
השמיעה של יגאל שילון( )8( 18. סיועם נמשך 
4,3( 20. של אלתר־ )יומים )עפ"י אלי מועלם( 

מן או של נעמי? )עפ"י יוסי אילן( )4,3( 21. מציל 
במה מלוכלכת )מ( )6( 22. בשיא המלחמה רצה 

שלום )עפ"י אורי בן־דור( )3,2(
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