
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי:
1( בגדי משי יקרים 6( מגדולי אמוראי בבל 9( 
10( שיח חורש נפוץ באא  ריקוד מלחמה מאורי

של  המטבע  יחידת   )14 בשחמט  תיקו   )13 רץ 
מאוריטניה 16( מטבע רומני קטן 18( מין משקה 
כפר   )20 הפרח  יוצא  שמחיקו  עלה   )19 חריף 
ואושר  עושר  אלת   )23 ביאליק  של  הולדתו 
25( מין אטריות יפניות 27( נהר באפריא  הודית
28( קיר 31( עופרת 33( קוץ 35( חומה נמוא  קה

נשית  רפאים  רוח   )39 ביפן  עיר   )36 כה 
גיבור ספרותי ספרדי  במיתולוגיה האירית 42( 
44( ספינת מסחר בימי הביניים 45( מין ארמא
47( בןאמין 48( גיישה מתא  דיל בארצות הברית

 )55 קואליציה   )52 הכפלה  מילת   )49 למדת 
שנתי  רב  עשב   )57 באוסטרליה  כיס  חיית 
הדא יושב  שבה  העיר   )58 הסוככיים  ממשפחת 

לאי למה.
אנכי:

1( התקשט, לבש בגדי הדר 2( מילת סירוב 3( 
גיגית גדולה בבית מרחץ קדום 4( מילת שאלה 
קורק 6( התרחב,  את  החוצה  באירלנד  נהר   )5
התפשט 7( מלכודת 8( נערה שהביסה את אתנה 
נהר  לעכביש 11(  נהפכה  ולכן  אריגה  בתחרות 
באוקראינה 12( החיטה העתיקה ביותר 15( טיל 
נ"ט ישראלי 16( מפרץ בים הארקטי 17( אמצע 

עיר   )22 חזק  קלף   )21 לוהט   )19 הספינה  גוף 
עתיקה במצרים 24( צעיף גדול 26( כפר ציורי 
 )32 סינית  אפונה   )30 שמח   )29 באוסטריה 
נוי 37(  מכופתר 35(  מהודק,  מאכל 34(  אוכל 
בעת ההיא 38( גבעה נישאה 40( אי סקוטי 41( 
איש השלג בהימלאיה 43( דג מאכל ממשפחת 
הדקרניים 44( גבינין 46( חומר על בסיס שעווה 
50( קטף תמרים מן הדקל 51( גועל בחילה 53( 
שנון 54( תואר אצולה בריטי 55( עיר במרוקו 

56( הביא בברית.
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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:
יגאל  )עפ"י  ברדיו  ושיריחו  ושיבנה  שיעלה   .1
שילון( )6,5( 7. ברוך בתור )עפ"י יוסי אילן( )3( 
בןא אורי  )עפ"י  אחת!  במכה  ציפורים  שתי   .8
מופתיות!  איזו  במהירות,  עזר  הוא   .9  )7( דור( 
)עפ"י אלי מועלם( )מ( )7( 10. הוסיף להן הדר 
רופא  יש  מהשאלה:  אמתח   .11  )3( באיים 
באולם? )עפ"י אלי מועלם( )4( 12. ברחובה של 

רומא נכשל בדרך ארץ )3,3( 13. בעל חיים זה 
נשמע כדבר והיפוכו )עפ"י אורי בןאדור( )3( 14. 
6( 16. יוליכו שולל ברא )למה טדי ביגוסלביה? 

שותו )4( 19. נורא, אבל לא סוף העולם )עפ"י 
ביוגרפיה של אלהים מאת   .20 )3( זבדי(  מיקי 
)2,5( 22. תמיד  בןאדור(  אורי  )עפ"י  קושינסקי 
אמת  שלום   – שלום   .23  )7( אדם  כבני  אנחנו 
3( 24. מה רצה ההומו לעא ))עפ"י יוסי קאופמן( 

שות בעת הלויתו? )עפ"י אבנר טוקר( )5,2,4(
אנכי:

)מ(  במתנה  טיל שניתן  על  תגובה מתפרצת   .1
בןאדור(  אורי  )עפ"י  מפורסם  פלינדרום   .2  )5(
)6( 4. גם אם  )3,4( 3. עם גנים כאלה יש נחת 
של  השמיעה  )עפ"י  תעקפי  אל  פזמונאית,  את 
3,5( 5. מיסטר ג'י באתר נופש אנגא )יוסי אילן( 

וחצי להקה שנקלעה  כוכב אדום   .6 )7( )מ(  לי 
לעסק ביש )5,4( 11. אף ריאל למותחים )עפ"י 
אמנון שחם( )6,3( 12. יש בתוכה מספיק מקום 
3( 13. ללא ערא )להופעות )עפ"י איציק בלול( 
נות ממש קשה להכיר עיר בפרובינציה )3,2,3( 
)עפ"י  לחנם  ושהטרחה  ואשם,  צמא  חש   .15
חוקר  להם  מה שעשה   .17 )3,4( כמון(  אליעזר 
שב"כ זה ממש עונש )עפ"י מיקי זבדי( )4,3( 18. 
6( 21. מעניק כוכא )המלחין הסמיך את הלהקה 

בים לנשים )עפ"י יחיאל שליטין( )5(

תשבץ היגיון  יורם הרועה
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