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עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
2( דג החי בתהומות, 9( יחידת הספק, 11( הר 
גבוה בסין־סיביר, 12( בהיר, צלול, 13( עיר באורגון 
שבארצות הברית, 15( סיבית, 16( אגם מזרחית 
לים הכספי, 17( בעל פנים מצולקים, 19( העיר 
הדרומית ביותר בברזיל, 20( רסיסי לילה, 21( 
ציפור שיר באמריקה הטרופית, 25( עני, עלוב 
העדה  של  חג   )27 הכפלה,  מילת   )26 ומסכן, 
האתיופית, 30( חדר קטן, 32( מין מאפה כורדי, 
34( העיר הגדולה במדינת נאורו, 38( מכה חזקה 
ופתאומית )עגה(, 39( מעיל עשוי מאריג גס, 41( 
קיים, 42( חומר ממכר, 44( קרום בקצה העליון 
של מקור היונה, 47( עיר כהנים מקראית, 48( 
ממיני הספחת, 50( ארוחת דים סאם בשרית, 52( 
תוכי גדול בדרום אמריקה, 53( כישור, 55( סבל 
בנמל, 56( קרס, אנקול, 57( מין מכרסם קטן, 59( 

קנגורו ספרותי, 60( דמות תנ"כית, אבי זנוח.
אנכי: 

1( עיר מקדש במצרים, 3( סטנדרט )עגה(, 4( 
5( עוף גדול באמריקה הל־  אחד ממיני הקוצים,
טינית, 6( מכרסם לילי אפריקאי, 7( מין צומת, 
8( ציפור שיר קטנה ממשפ' הקיכליים, 10( מין 
מתכת נדירה, 12( גועל, בחילה, 14( מספיק, 16( 
רשע, 18( זהב מובחר, 19( הירגעות, היפסקות, 
22( קסם, כישוף, 23( דבר המוטל בספק, 24( 

28( בה־  בירת אינגושטיה שבפדרציה הרוסית,
מה בטיבט, 29( פטמה, 31( ספינת מכמורת, 33( 
ספר של יהודה עמיחי, 35( קלף חזק, 36( מילת 
זירוז, 37( מקובל ספרדי שהפיץ את ספר הזוהר, 
40( מצביא רוסי מהולל במאה ה–18, 42( לבוש, 
43( תל חרבות, 44( מסגרת על הנול, 45( מעין 
גזוזטרה צרה, 46( נגמר, 47( מושב ברמת הגולן, 
49( אל מהמיתולוגיה הקלטית, 51( דגל, 53( 
54( ספק חיה ספק בהמה בת־  מדינה באמריקה,

למוד, 57( קידומת סקוטית, 58( צלוי למחצה.
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של 3X3 יופיעו 
הספרות 1 עד 9, 

וכך שסכום הספרות 
בכל "כלוב" המסומן 

בקו מקווקו יהיה 
זהה למספר שבפינה 

השמאלית של הכלוב. 



 2017 בנובמבר   17 מוסף הארץ 

אופקי:
1. איזה סרט רואים בכתת הקשישים? )עפ"י 
6,5( 7. ראש על התחת )3( 8. זמ־ )עופר קציר( 
נו קצר כי הגנדרן נושה בו )4,3( 9. ערב אולי 
לדוקטור שיהיה להם נעים )7( 10. מכות יד על 
הראש )3( 11. השחורה אבדה )עפ"י יוסי אילן( 
)4( 12. יצר מקק מחצי אי )6( 13. אלישבע, 
זהבה או יגה, להבדיל )3( 14. התגנדרי בשביל 
התינוק, כך שמענו )2,4( 16. משלב ומשגיח 
)2,2( 19. דוקא רוב הרב )עפ"י עופר כרמל( 
)3( 20. כל כך תתלכלכו? זה חמור, עפ"י נחום 
גוטמן )4,3( 22. קבלת חצי מנה בשביל המת 
3,4( 23. הצלה ע"י בדי־ ))עפ"י גלי שמעוני( 
3( 24. קופסת לוף לחיילים נגד ההתנ־ )חה? 

תקות )עפ"י השמיעה של יגאל שילון( )מ( )6,5( 
אנכי:

1. בבית הכנסת תצחקי על התלמיד )עפ"י יוסי 
5( 2. שוב שחקו עם פירון ויגרמו לצ־ )אילן( 
2,5( 3. האר־ )ער גדול! )עפ"י איציק בלול( 

כיאולוג שם אולי השתמש במרפקו בתור )4,2( 
4. מה עשה המחבר עד שיצא מהארון? )עפ"י 
יגאל שילון( )5,3( 5. עדיף לעקוף צביון זה 
אצל אנשי ציבור )עפ"י אלי מועלם( )7( 6. 
את מי יקלל הצייר? את השר לשעבר )9( 11. 
המזומן נגמר, שלא לומר נשרף על הביטוח 

)עפ"י השמיעה של יגאל שילון( )4,2,3( 12. 
סופר אחד מעשרה ומאה )3( 13. מותר ככה 
סתם? )עפ"י אלי מועלם( )3,2,3( 15. זה לא 
כאב מדומה, הם ממש תפושים! )עפ"י אלי 
מועלם( )מ( )7( 17. מוכרח קר )עפ"י אורי בן־
3,4( 18. שני נוזלים יצילו חברה כוש־ )דור( 

לת ממנו? )עפ"י אליעזר כמון( )4,2( 21. עוף 
יללן שהיה קרבן ציד )עפ"י איציק בלול( )5( 
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