
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
א( אל במיתולוגיה השומרית / פיף, ציצית, 
ב( דממה, שתיקה / פקפקן, הססן, ג( מגיש 
בטלוויזיה / מושב בגליל העליון, ד( סופרת 
ישראלית / לוז, ה( מספיק / אי אינדונזי / 

נאות הניצחון, ו( התכופף / יצירה של סטר
נווינסקי, ז( דג מאכל / אבנט, ח( הכניס בט

החלל  סוכנות   / נכון  לא  למקום  עות 
האמריקאית, ט( אסטרונום דני / סרט של 
י( נשיאה השני של ארה"ב /  ג'ודי פוסטר, 
הטוב  ההישג   / זירוז  מילת  יא(  דורס,  עוף 
ביותר / מתמטיקאי אנגלי, יב( סוס מהיר / 
 / פיגמנט  יג(  קלים,  רווחים  אחרי  רדיפה 
יישוב ליד גדרה, יד( קיבוץ בערבה / ג'מוס, 

טו( טבע שני / מלחין אוסטרי.

אנכי: 
1( צייר ופסל צרפתי / חידוש איברים שננ

חיתנכיס   / באפריקה  מדינה   )2 קטעו, 
שחצן,   / ביפן  אי  חצי   )3 באוסטרליה, 
גאוותן / אבן שחורה גדולה במכה, 4( עצם 
 / הנקריים  ממשפ'  קטן  עוף   / ביד  הקנה 
סודה, פחמת הנתרן, 5( הפסקה / במפורש 
על  הודי  סלט   )6 בהולנד,  עיר   / )ארמית( 
 )7 יהושע,  א.ב.  של  ספר   / יוגורט  בסיס 

 / עיר באוקלהומה שבארה"ב   / חיית טרף 
סרט ישראלי עם שמואל וילוז'ני, 8( מושב 
/ עיר עתיקה בווייטנאם /  בגליל התחתון 
חוטי היסוד באריגה, 9( במאי צרפתי / צוק 
על  אבקה  פיזור   )10 עז,  פתאומי  פחד   /
והדמעות,  הבדידות  של  המלאך   / משהו 
11( החביא מאה נביאים והצילם מיד איזנ

בל / כלי נגינה מקראי.
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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. 



עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי:
 )6,4( חמוצים?  בענין מלפפונים  התוכחה   .1
חיים  מתענים   .8  )3( בצק  מגלגל  אריה   .7
2,5( 9. התעלנ )בתשוקה )עפ"י אלי מועלם( 
מו מכך שיש ב"מעורב" רק קורקבנים )עפ"י 
אצל  ביוגוסלביה,   .10  )2,3,2( פלדמן(  משה 
3( 11. מטה ושולחן וכסא ומנ )פוגורליץ וכו' 
 .12  )4( )מ(  תום  על  ומעידים  חוזרים  נורה 
החולים  בבית  תינתן  התשובה  יחלה?  האם 

)עפ"י אורי בןנדור( )3,3( 13. אמרו: נו נו נו! 
קבע  בחתימתו   .14  )3( בןנדור(  אורי  )עפ"י 
ביננ ליחסים  נזק  יעשה   .16  )3,3 )שיא 
4( 19. שוב הכה באגוז )3( 20. לקנ )לאומיים 

)עפ"י  סימפטי  לא  במקום  ועוגיה  בל משקה 
 .23  )2,2,3( מפתח   .22  )3,4( מועלם(  אלי 
לוח שנה בלי שבתות וחגים )עפ"י אורי בןנ
דור( )מ( )3( 24. לא תאפשרו לתותחן לפגוע 

בהם במשרד )עפ"י ירון רחמים( )מ( )5,5(
אנכי:

1. רביעית כלי נשיפה? מפחיד! )5( 2. ארבה 
בןנדור(  אורי  )עפ"י  הבכיר  למפקד  ברכה 
)4,3( 3. דונחי במידה )עפ"י יהושע רחמים( 
3,3( 4. בשלווה או בבלגן – אינו זז מדנ ))מ( 
עתו )4,4( 5. בששי הקרוב אני אהיה בצבא 
)עפ"י אלי מועלם( )7( 13+6 אנכי. יצאנית? 
 .11  )4,4,2,6( קציר(  עופר  )עפ"י  סנטורית? 
המחבר(  )מחידושי  הנשיא  עגלת  על  קפץ 
)מ( )8( 12. המנוח השיב שוב? )3( 13. ר' 6 
כי  בבקשה  הצעיף  אנכי 15. שמע, שים את 
 .17  )5,2( לבנרן(  נילי  )עפ"י  קדוש  המקום 
המשותף לאסטרונאוטים ולפתולוגים )עפ"י 
אלי מועלם( )4,3( 18. מה תלונתו של איש 
ממך,  מבקש  אני   .21  )6( בגרמניה?   הימין 
מספיק עם השטויות )עפ"י אורי בןנדור( )5(

תשבץ היגיון  יורם הרועה
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