
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי:
1( מלך פורטוגלי 6( עיר מרחצאות בבלגיה 9( 
נרתיק קטן שמצמידים ליונת דואר 10( שירת 
חשבונייה   )14 מוקיון   )13 פורטוגלית  נשמה 
מטעמי  געה 19(  פעה,  לקפה 18(  תבלין   )16
גוטמן  עמוס  של  ישראלי  סרט   )20 המקרא 
23( יריבים בדין 25( משקה גיאורגי חריף 27( 
28( רשע, נוכל 31( עמק באיטליה, בדוו  קיים

לומיטים 33( חומר כיור 35( חומה נמוכה 36( 
ציפור קטנה באפריקה 39( רוח רפאים נשית 
42( מאכל הודי 44( שיו  במיתולוגיה האירית
 )47 הרפתקני  טיול  מסע   )45 וחד  קשה  ער 
ממציא הטלפון 48( מין מאפה בוכרי ממולא 
ממלכה   )52 באמריקה  אינדיאני  שבט   )49
שמית עתיקה 55( מלחלח 57( שוטה ופטפטן 

58( עיר קדומה באפגניסטן.
אנכי:

1( עיירה בבלארוס 2( בתוכו 3( המלאך הקו
4( מין דגן 5( תנור 6( כלי פריטה טורו  טגור
מתמטיקאי   )8 היגיינית  תחבושת   )7 קי 
שווייצרי דגול 11( קורבן פולחני 12( החביא 
מאה נביאים והצילם מיד איזבל 15( סוף 16( 
ספר של יהודה עמיחי 17( עיר נמל בסין 19( 
המטבע  מצדי   )22 ניצוץ   )21 הכפלה  מילת 
באוסטריה  ציורי  כפר   )26 בבגד  קפל   )24

29( סלע, צוק 30( מעוגל 32( אמצע גוף הסו
פינה 34( שוקת ציבורית 35( נוי 37( מצבת 
קוף  איש   )41 חוטם   )40 שקט!   )38 זיכרון 
אגדי בהרי סין 43( אי בלתי מיושב בשליטת 
44( חיפושית זבל 46( הקריש שמתו  ארה"ב
חת לשמנת 50( פחד, חשש 51( מין דג סחוס 
53( בגד שרד 54( ממצבי הצבירה 55( טיפה 

56( עיר כהנים מקראית.
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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:
טומשין(  יעקב  )עפ"י  בצוות  מרואין  אולי   .1
)7,3( 7. אור כוכבים בחוש )3( 8. ישי ירון לא 
יצטרך להתמודד )מ( )7( 9. בשמחה החזיר את 
הסיירת, אמיץ שכזה )עפ"י אלי מועלם( )3,4( 
10. ג'יי הפך לשרל )3( 11. איך שלא תסתכלו, 
 )4( רחמים(  ירון  )עפ"י  מפלגה  כמו  נראה  זה 
12. הרגשות הכמוסים, מימין ומשמאל, בבית 

טולסטוי )2,4( 13. המפלצת שאני דוגל בה )3( 
14. שני מצביאים נפגשים לתה )עפ"י אורי בןו
עציון  דן   .19  )4( וחגוג!  הקשב   .16  )6( דור( 
כסף  במדלית  זכה   .20  )3( הצרפתי  בשמאל 
)עפ"י אורי  באליפות אירופה בכדורסל 1979 
מרושע  לדתי  ברגל  בעיה   .22  )5,2( בןודור( 
)עפ"י יוסי קאופמן( )2,2,3( 23. התודעה של 
את  שינה  הטרילר   .24  )3( בשעתו  העובדים, 

נקודת מבטו )עפ"י אלי מועלם( )3,4,3(
אנכי:

)עפ"י  המינים  מארבעת  שלושה  מצאו   .1
אורי בןודור( )5( 2. כך פיארתהו )עפ"י אורי 
בןודור( )מ( )4,3( 3. כספי התמעט, כך היא 
תלוי  איני   .4  )6( מועלם(  אלי  )עפ"י  בוכה 

ובאיש שיעבור לדירה שמולי )עפ"י אלי מוע
לם( )4,4( 5. את יכולה לשכוח ממני במשטר 
זה )7( 6. שלמה ברושביט היה כזה, ולא רק 
טמבל   .11  )4,4( קציר(  עופר  )עפ"י  במחזה 
כהבטחתו של אנקרומה )מ( )4,4( 12. המלך 
מה   .13  )3( לקצה  מקצה  הגרסה  את  שינה 
עושה המנתח לתורם האיבר לא רק בסוכות 
)עפ"י איציק בלול( )4,4( 15. אשת פרשן — 
במדבר מקומה! )3,4( 17. חזרת מלך למקום 
חשוב )4,3( 18 נכנסו לפרשיה עם הכובסת? 

)6( 21. שפתו של הסופר ברוש )5(

תשבץ היגיון  יורם הרועה
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