
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

1( משחק ל�ח ה�די עתיק 6( אימפ�ו  אופקי :
בפינלנד  נמל  עיר   )10 בש��דיה  עיר   )9 לס 
13( מערב 14( בירת איי מדיירה 16( תרגיו
לי סדר 18( נימפת מים במית�ל�גיה הי��נית 
19( זמרת �שחקנית ישראלית 20( צמח בר 
 )25 מ�טיבציה   )23 המ�רכבים  ממשפחת 
בןומין   )27 בע�לם  הגד�ל  מי�שב  הלא  האי 
28( קרנ�ן 31( תלתל שצ�נח על המצח 33( 
35( אל האדמה המצרי 36( ימה בקזו  נאיבי
חסטן 39( תיבה בכתב החרט�מים לצי�ן שם 
לחם  כיכר�ת  מערכת   )42 מל�כה  בן  של 
ש�טה   )45 בצ'כיה  עיר   )44 בתנ�ר  הנאפים 
�פטפטן 47( ת� נגינה 48( כ�כב הב�קר 49( 
בירת   )55 בסין  נמל  עיר   )52 אלבני  מטבע 
�מדבר  ערבה  ע�ף   )57 פל�פ�נס�ס  האי  חצי 

58( מיסטי, מאגי.
 )2 הגחניים  ממשפחת  ט�רף   )1 אנכי : 
ת�   )4 סק�טי  ס�פר   )3 ממאיר  לא  שפיר, 
נגינה 5( ניצ�ץ 6( מרתף 7( ח�מה נמ�כה 8( 
שפה   )12 שקר  כזב,   )11 )ארמית(  ש�ט 
15( שיטת תנ�עה �דו  נקייה לש�ן ללא רבב

רך חיים 16( עץ מקראי 17( סרט של זאב 
 )22 זיכר�ן  מצבת   )21 מחשבה   )19 ר��ח 
24( מטבע יפני 26( כינ�י מליו  מילת זיר�ז

צי לדברי תפילה �תחנ�נים 29( עיר בצרפת 

30( אל מצרי 32( מעבר חציה 34( עיר באו
תי�פיה 35( ספר כרית�ת 37( מילת סיר�ב 
38( מחזאי אירי 40( מכלי השחמט 41( עץ 
43( צייר יפני 44( אל גשם אצו  יער נשיר
העתיק  הייש�ב   )50 מאכל  ירק   )46 טקי 
אד�ם  גרגירים  פרי   )51 באתי�פיה  בי�תר 
ל�ח  משחק   )54 הספק  יחידת   )53 �עסיסי 
סיני עתיק 55( עמק �נהר באיטליה 56( אי 

בני� י�רק.
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בקו מקווקו יהיה 
זהה למספר שבפינה 

השמאלית של הכלוב. 



43

עושה שכל יוצאים מהמשבצת

1.טיפ�ס ה�מני אך מזלזל )עפ"י אמו  אופקי :
נ�ן שחם( )5,4,2( 7. תקיימ� את מצ��ת החג 
זה   .8  )7( אילן(  י�סי  )עפ"י  ק�נדס?  במעשי 
המפרסם   .9  )3( בתדיר�ת  ספ�רט  שע�שה 
לפסח  מרמ"ח  אחת   .10  )3( ללמפה  עברית 
)עפ"י י�סי אילן( )3,4( 11. עם צמיחת� נקבע 
שזה שייך ל� )6( 13. איך תפנה אל גרג�רי 
מטאטא  15.מה   )4( השאר?  בין  בשיע�ל, 
לא   .19  )4( ישראל  זמרת   .17  )3( חמ�ר? 

נ�רא, רק תשע מכ�ת )עפ"י י�בל רענן( )3,3( 
 )4,3( בןוד�ר(  א�רי  )עפ"י  כרמל  מהר   .22
23. מעין ניר, ד�מה לד�די )3( 24. חדש בשו
 )3( מ�עלם(  אלי  )עפ"י  לכם?  מנין  טח? 
 .26  )7( מפ�רט�גל  במכ�נית  יתר�ן  25.יש 

למה התפרצה הזקנה על מיכה? )5,2,2,2(
1.מתי להחזיר חצי שיר של הביטלס  אנכי : 
 .2  )4,5( רב  זמן  בע�ד  ערבית?  מפלגה  עם 
 )3,4( החג  מצ��ת  המקיים  אחד  עלה  בג�רל 
לאב�  להחזיר  שתצטרך  מרכזית  בעיה   .3
מאזן? )4,4( 4.באפריל �גם בשעה 12 בלילה 
קלטתי:  בתמיהה   .5  )4,2( ליא�ן(  דב  )עפ"י 
הפ�פ רעב! )4,3( 6. היא לא היתה מא�שרת 
כשדקר א�תה )עפ"י נדיב אבידן ז"ל( )5( 12. 
מרל�ן   .14  )3( הבל  העל�  שש�ב  מראה  �זה 
לא  למצב  ישראלית  שחקנית  הכניס  ברנד� 
בריא )עפ"י ע�פר קציר �יה�שע רחמים( )מ( 
)9( 16. יגאל בשן בפי�ט לפסח? )עפ"י י�סי 
של  מבנ�תיה  אחת  בחברת   .18  )5,3( אילן( 

)עפ"י הש באמריקה  לנצח  חי  ולימ�ר, אתה 
למר�ת   .20  )7( שיל�ן(  יגאל  של  מיעה 
אליעזר  )עפ"י  מכ�ת  שתי  נ�תן  חם,  שאינ� 
כמ�ן( )5,2( 21. לנה�ג כימי האביב בפרידה 
להפחיד  כמ�   .22  )6( מס�פ�טמית  מעיר 

בזי��ג )עפ"י א�רי בןוד�ר( )5(

תשבץ היגיון  יורם הרועה
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