
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
1( עיר בקזחסטן, 4( אלרגיה, 7( קלף חזק, 8( 
קטנה  שיר  ציפור   )11 אפריקאי,  תוף  מין 
ממשפ' הקיכליים, 12( ממציא הטלפון, 13( 
רשעות, 16( חכם מקראי, בן מחול, 18( עיר 
ברוסיה, 20( נהר בסיביר, 21( נרו יאיר, 22( 
24( אפונה סיי  יישוב במזרח הגליל התחתון,

נית, 26( מטבע ומשקל עתיקים, 28( סיעה, 
30( כלי פריטה טורקי, 32( ענבל, 34( אדם 
שמקצועו ייצור אוכפים, 36( קידומת סקוטית, 
38( מושב בחבל לכיש, 39( סופרת ומשוררת 
ישראלית, 41( קדח, 45( עיר בצ'כיה, 47( עוף 
גדול באמריקה הלטינית, 50( ספר של חיים 
53( כלי בישול קדום, 54( כעס, 55( מוי  הזז,
57( אלונקה, 59( שבט איני  שב ליד בית שמש,

במיתולוגיה  אל   )60 באמריקה,  דיאני 
השומרית, 61( מכרסם באמריקה הטרופית.

אנכי: 
1( כלי נגינה, 2( אדמת הנגב, 3( מין דגן בשיי

מוש העדה האתיופית, 4( חבל ארץ בגרמניה, 
5( קטיף תמרים, 6( מחזאי אירי, 8( מין גז נטול 
צבע, 9( צמח בר חדישנתי ממשפחת הסוככיים, 
10( מין דג מאכל, 12( דברי שקר, 14( בתוכו, 
15( מסז'יסט, 17( גבוה, 19( מלכודת, 22( סל 
נצרים, 23( נהר בגרמניה, 25( גבה לב, 27( 

מסך מחשב, 29( תפר, 30( מלך פורטוגלי, 31( 
33( אחי גוליית, 35( סוד, 37( עוי  חשב להרע,

מד )ארמית(, 40( סוער, זועף, 42( חומר כיור, 
43( מיתד, 44( גיבור סקוטי עממי במאה ה–18, 
46( ימיה, 48( מלחין גרמני, 49( צעיר, עדין 
)בהשאלה(, 51( עשב רע בשדות, 52( נאד, 
חמת, 56( מין דג נוי ביפן, 57( לחם הודי, 58( 

קליפת הענב, 59( מערכת שלמה.
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אופקי: 
1. כבר שערתם, סבורני, שהוא איש צבא מיי
תולוגי )6,3,2( 7. אולי קנס על סגנון )4,3( 
8. כולל מוטי )3( 9. ביאליק בעד ניסנקורן 
)עפ"י עופר קציר( )3( 10. ר' 14 אנכי. 11. 
מה רב המרחק עד שאלוף )מיל'( עוצם עין 
)3,3( 13. איןיסופית שהפכה לספר )4( 15. 
כסופה?   .17  )3( מקוצר  בצום  קוף  תקלל 

צבעה אחר )4( 19. חיל רב, אני נשבע )עפ"י 
4,2( 22. יש ביסוס מחובב לתלי )יוסי אילן( 
חנוכה  שלשול   .23  )2,5( הצעירים  מידים 
)עפ"י נועם פולברניס( )3( 24. ר' 21 אנכי. 
פופולרי  זה  מיונתן:  אנגלי  רמז  יש   .25
נסקול   .26 )7( יוסי אילן(  )עפ"י  בהונגריה 
פירומן, מציע הבמאי )עפ"י יוסי אילן( )7,4( 

אנכי:
)עפ"י טלי  יישן אחרת  1. השוטר ברוך לא 
רובינשטיין( )5,4( 2. נסיונות של בעלי כנף 
)עפ"י יחיאל שליטין( )7( 3. אדמה שיורשים 
מישורון? )עפ"י יוסי קאופמן( )4,4( 4. כתבה 
שירה מתוך התנגדות למדינה )6( 5. ישבתי. 
של  השמיעה  )עפ"י  הסתלק  יגאל  נר.  שימי 
יגאל שילון( )5,2( 6. במרחק מסוים ישפיע 
5( 12. בעבר שמענו סיסמה ימי )כסם שינה 
 )3( בוגין(  יוסי  )עפ"י  שמאל  ממפלגת  נית 
מצטרף  טשרניחובסקי  גם  אופקי.   10+14
)עפ"י  )ר' 9 אופקי(  לביאליק, בלית ברירה 
4,3,4,2,3( 16. הספר הפך למוי )עופר קציר( 

 13 1/3 )5,3( 18. הם מפקידים  ירושלמי  סד 
)7( 20. רן פקר, לדברי הנשיא, סיפק תחבוי

רה מעל ים קדום )3,4( 24+21 אופקי. שפרה, 
יוסף של קפקא ולקיש? להד"ם )3,3,3( 22. 

בגר בעד דק הגזרה )5(
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