
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי:
2( משיח שקר בממלכת פרס 9( חלף, הסתיים 
רצוץ,   )12 הונגרי  ופדגוג  מנצח  מלחין   )11
מעונה 13( מגיבורי דוד המלך )שמואל ב'( 15( 
תואר אצולה גבוה 16( כלי נשיפה מזרחי 17( 
גרזן קטן להקצעת עץ 19( אמצע גוף הספינה 
20( שכונה בירושלים 21( מין מכרסם מדברי 
25( כוח החיים המצרי הקדום 26( גבה לב 27( 
30( ימיה 32( מין אטריות יפפ  עוגייה צרפתית
34( עיר באיראן 38( טורף לילי 39( תכפ  ניות

שיט נשי בימי קדם 41( מין נורה 42( סלע צוק 
44( עיר נמל בצפון פולין 47( יום טוב 48( קיפ

עיר   )52 קרתגו  מלכת   )50 בהודו  מוגולי  סר 
לעצים  מחסן   )55 סלידה  תיעוב,   )53 בצרפת 
56( תחבושת היגיינית 57( עיר במונגוליה 59( 

חדר קטן 60( הבהמה המעופפת של מוחמד.
אנכי:

1( חריצות, שקידה 3( תואר טורקי 4( מגזין 
 )6 אופנה אמריקאי 5( שורה חפורה במעדר 
7( תו נגיפ  אי במיקרונזיה שבאוקיינוס השקט

נה 8( קיפודנית 10( לשון קלטית בסקוטלנד 
הר   )14 מסורתית  ערבית  מפרש  ספינת   )12
16( ממלכי ישראל 18( מילת הכפפ  בטורקיה

לה 19( מין מגן גדול במקרא 22( עיר במרוקו 
תל  עיריית  מראשי   )24 השערה  בסיס   )23

אביב 28( חומר כיור 29( עיר כהנים מקראית 
31( שוקת 33( אל הנילוס 35( קוץ 36( ישן 
37( בן משפחת עניים 40( מגדל אשורי ובבלי 
42( תרדמה של איבר בגוף 43( תל חרפ  עתיק
בות 44( עיר נמל כנענית קדומה בלבנון 45( 
קול  בת   )46 אמריקה  בצפון  אינדיאני  שבט 
47( יסוד הלכה איסלאמי 49( אסון, צרה 51( 
פריטה  כלי   )54 חמסין   )53 זיכרון  מצבת 

איראני 57( פתח 58( צלוי למחצה.
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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. 



אופקי:
1. מתחצף באפיסת כוחות )עפ"י אלי מועלם( 
)4,5,2( 7. אני יכול לדבר, עפ"י השערה )3( 8. 
בדרום אמריקה בהופעה של U2 בחינם לשרות 
אבקש  כך   .9  )4,3( סלע(  אורי  )עפ"י  הצבור 
שיהיה  הזה,  החריף  מן  אותי  להושיע  ממנה 
 6 מס'   .11 )3( עופר  של  הנשק   .10 )7( בריא 
עלה פעם בעשן בפרלמנט )4( 12. חסרת יכולת 
עקב מומה )2,4( 13. עוף בתנור זה סימן ליום 
ששי )עפ"י דקל בנו( )מ()3( 14. השר לשעבר 
6( 16. חמימות ואור לא נמפ )עודד את הרוצח 
 .19  )4( קאופמן(  יוסי  )עפ"י  נאצי!   — בו  צא 
בתור איסלאם, אולי, אך לא בענין השתיה )3( 
20. קדם לקלינטון על הכביש — הזהרו ממנו! 
בין  ההתעלסות  במהלך  מדברים  לא   .22  )7(
גבר   .23  )3,4( מועלם(  אלי  )עפ"י  המלחינים 
3( 24. לא נשאיר את כל פריטי הלפ )מהארון? 
בוש הנשי על הרגלים )עפ"י אלי מועלם( )6,5(

אנכי:
11+1 אנכי. שנוי ערכים מכאן ולהנה בספרות 
העברית )5,4,5( 2. בדרן וכלכלן או שחקן? )7( 
3. יש לקומוניסטים אברים מכאן ומכאן )6( 4. 
אלי  )עפ"י  שכאלה...  בורים  הם,  חבוטים  בעד 
מועלם( )3,5( 5. שוב תכינו אוכל לחבר חרדי? 
הוא יסרב לו )עפ"י אלי מועלם( )3,4( 6. כיצד 

פונה תלמיד שאפתן לירושלים? )5,4( 11. ר' 1 
אנכי 12. השופט שמסיע אותן בדרך כלל )3( 
שהולך  חיים  בעל  יש  למשל,  בגלפגוס,   .13
נעדיף   .15  )8( הענינים?  מה  כדרכו.  אחורה, 
ונטמיע  שנחזיר  הנחת  גבוהה  תהיה  שאצלנו 
4,3( 17. עופר מתיפ )בבכיר )עפ"י אלי מועלם( 
ראוי  אינו  שהדבר  סבור  אני  במסעדה?  שב 
)עפ"י אלי מועלם( )5,2( 18. מתלונן על העוף 
המלך   .21  )6( בןפדור(  אורי  )עפ"י  בגרמניה 
כפי  בה,  להשתמש  בשביל  אולי,  בעין,  זכה 

ששמענו )5(

עושה שכל יוצאים מהמשבצת
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