
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
מטבע   )4 הנקריים  ממשפחת  קטן  עוף   )1
גדול 11(  ים  עוף  זיכרון 8(  גיאורגי 7( מצבת 
12( מחזאי אירי 13( מוו  מאפה עיראקי מתוק

שב ליד חדרה 16( עיר מקראית בממלכת ארם 
18( שבט אינדיאני בצפון אמריקה 20( איצטו
קללה  באמריקה 22(  אינדיאני  שבט  דיון 21( 
פיל   )26 האוטיסטית  מהקשת  תסמונת   )24
פעה,   )30 עתיק  סיני  נגינה  כלי   )28 ספרותי 
געה 32( נהר באוקראינה 34( חבל בצפון הודו 
באותה  ולדות  קבוצת   )38 הענב  קליפת   )36
סיני  מיתר  כלי   )41 אוכל  מנת   )39 המלטה 
בוו מבנה   )47 פתאומית  נסיגה   )45  מסורתי
דהיסטי מקודש 50( הר בגליל העליון 53( אל 
הרפואה במיתולוגיה הקלטית 54( עיר מרפא 
העתיקה  ביוון  שנערכה  תחרות   )55 באנגליה 
57( מלחין אופרטות יהודי הונגרי 59( מערכת 

שלמה 60( בירה יפנית 61( עם נוודים קדום.
אנכי:

טורף   )3 עבה  ענף   )2 באינדונזיה  קוף  מין   )1
לילי 4( כומר נזיר בטיבט 5( רופא )ארמית( 6( 
פסטיבל   )9 ספרד  בדרום  עיר   )8 בצרפת  עיר 
1969 10( הר געש פעיל בקוסו –רוק בארה"ב ב

טה ריקה 12( מושב ליד קרית מלאכי 14( צמח 
רך וצעיר 15( מושב בעמק בית שאן 17( קרנון 

שסורגים  תחרה   )22 מקראית  כהנים  עיר   )19
 )27 הודי  לחם   )25 שקט!   )23 אחת  במסרגה 
29( תבלין לקפה 30( מכו  יחידת מידה ללח ץ

 )35 גס  מאריג  עשוי  מעיל   )33 שלל   )31 שף 
מקראי  זמר  כלי   )40 לב  גבה   )37 כיור  חומר 
42( סוד 43( עיר בהודו 44( מגלה ארצות ספרו
די 46( דפנה 48( רסיסי לילה 49( דוב ספרותי 
51( עיר באיים המלדיביים 52( מין מאפה לעו
בודת אלילים בימי קדם 56( קנה סוף 57( כהן 

בשפה האמהרית 58( מערב 59( נרגז ועצוב.
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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. 



עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי:
)עפ"י  ועין  תחת  בלי   — במינו  יחיד  מקרה   .1
איציק בלול( )3,2,2,3( 7. התייחס יפה לשועל 
)עפ"י  הללו  לצמחים  זלזול  בו  יעלה   .8  )3(
הסתדרו  אחד  אורך  בקו   .9  )7( בלול(  איציק 
מלכה, נסיכה, מלכה ונסיכה )7( 10. דוקא רוב 
זה  שני  מצד   .11  )3( כרמל(  עופר  )עפ"י  הרב 

רובינש טלי  )עפ"י  מסתובב  למוסיקאי  ודרוש 
טיין( )מ( )4( 12. ייפו סופר בבית קפה )עפ"י 
גד?  ואח"כ  אשר  קודם   .13  )6( בלול(  איציק 
להפך. נקודה. )עפ"י אורי בןודור( )3( 14. עוף 
צנח במפעל המטוסים )עפ"י איציק בלול( )6( 
16. מאה ניצוצות מגטו ורשה )4( 19. חשב כמו 
התשלום  את  מנמקות   .20  )3( הבית  על  אשר 
על משקאות )עפ"י יוסי אילן( )7( 22. הראשון 
היה אחרון בטקס תנ"כי )3,4( 23. דם למים )3( 
24. כך אולי אומרים גולשי האינטרנט בראש 

השנה, כפי ששמענו )עפ"י איציק בלול( )6,4(
אנכי:

1. אמלפי השתנתה במשך שנות הגלות )5( 2. 
העיתונאי קלח, ניגר כשתאר מה שעליו עבר... 
ההדק  על  לחצו  ששוב  ללב  נוגע  זה   .3  )5,2(
6( 4. האמינו שיכייפו ביום כיו )ללא שהיות 
פור )עפ"י איציק בלול( )3,5( 5. היה היה וזיר 
סמוך  שהוא  יטענו  אם   .6  )7( מפכ"ל  ולו 

 .11  )6,2( מאו.קי.?  חו ץ  תאמר  מה  לסיביר, 
פרי   .12  )3,5( )מ(  בברית  אשקשק  בקיצור, 
חשמלי )3( 13. צמח בנתיב לתחבורה ציבורית 
)עפ"י איציק בלול( )8( 15. שוב הנרי דג בנהר 
)מ(  בלול(  איציק  )עפ"י  האדום  באוטו  ונוסע 
)4,3( 17. "בזיק" יצר גם בנקודה קולנועית )7( 
18. רמטכ"ל שאינו מוכן לוותר על מנת בשר, 
 .21  )4,2( בלול(  איציק  )עפ"י  שאומרים  כפי 
נגינה  כלי  מהע ץ  שהורידו  אלה  את  תהללו 

)עפ"י איציק בלול( )5(
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