
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי:
2( שעון שמש ק�ום 9( א�מת הנגב 11( אק�ד

שמנוני  חומר  גריז   )13 שמח  עלץ,   )12 מיה 
 )16 בארה"ב  סנטים  עשרה  של  מטבע   )15
וארעי 17( מלך מ�ון הכנעני  גס  מקום תפר 
מין   )21 קטן  �ג  מין   )20 מגלה  חושף,   )19
קי�ומת   )26 רוח  שפל   )25 מ�ברי  מכרסם 
לניגוח  ברזל  איל   )30 תכשיט   )27 סקוטית 
32( בעל טעם בוסרי 34( ריקו� מלחד  חומות

מה מאורי 38( עיר עתיקה במצרים 39( מין 
טורף במ�גסקר 41( יחי�ת הספק 42( מילת 
הגבלה 44( רוח צפונית קרה ויבשה בצרפת 
47( שמא 48( גלוטן 50( אוניית מפרשים �וד
52( חבל בצפון הו�ו 53( ציפוי �קורד  תרנית

מצבת   )56 עוצמה  חוזק   )55 לקירות  טיבי 
זיכרון 57( מ�ינת אי הקטנה בעולם 59( שבט 

אינ�יאני באמריקה 60( ארוחה סעו�ה.
אנכי:

1( רעיונות, מחשבות 3( עיר מרפא באנגליה 
אריג  פיסת  ראנר,   )5 מקראי  בושם  צמח   )4
בהונגריה  עיר  עוז 7(  עוצם,  וארוכה 6(  צרה 
 )12 ירח  באור  מואר   )10 הסחורה  מוכר   )8
מרמה שחיתות 14( עיר כהנים מקראית 16( 
חלקיק ניתז 18( מילת בקשה 19( הר בשווייץ 
22( מלכו�ת 23( מיטב היבול 24( מין אוהל 

אינ�יאני 28( בית הבליעה 29( קריאת שלום 
כעץ  הנראה  צמח  מין   )33 ריק  שומם,   )31
גמ�י 35( כעס 36( שקט! 37( בתו של  תמר 
40( כפר בסין שהוכרז כאתר מורד  המלך ליר

שבאוסטריה  בטירול  כפר   )42 עולמית  שת 
43( אם המרגלית 44( מין קוף 45( סמלה של 
הנצרות היווניתדאורתו�וקסית 46( מרכז 47( 
מנשיאי ארה"ב 49( ביחי�ות 51( מחשבה 53( 
אגם בסין 54( עוגת פירות 57( כלי מאור 58( 

קרס, אנקול.
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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:
1. פח� עז מקוטנר נכנס בעצים שבסוכה )עפ"י 
ובית  כפר שתופי  בלול()6,5( 7.שכונה,  איציק 
4,3( 8. הכלים בנמצא? )עפ"י אלי מועד )חנוך 
 )3( זב�י(  מיקי  )עפ"י  הבהמה  )3( 9. שם  לם( 
וכפיר  בנו  �קל  )עפ"י  בסוכות  אתם  יגור   .10
אברהם( )7( 11. תורם �� לקיבוץ )3,3( 13. זה 
 )4( קאופמן(  יוסי  )עפ"י  לא  וזה  משתלם 
להפך  טהור?  מין   .17  )3( להפך  וגם  15.סוף, 
ולהפך )עפ"י יוסי אילן( )4( 19. מוריסון מקבל 

שם משלוחים מהנים )6( 22. נוהר, נוהר, נוהר – 
ונוהר )7( 23. אפר שאין בלתו, כך אומרים )3( 
את  שביצע  החולים  לבית  נפנה  שומעים,   .24
 .25  )3( בןד�ור(  אורי  )עפ"י  הרפואי  הטיפול 
הייטק  הרבה  כך  כל  עם  בת"א  הפח�  עצמת 
4,3( 26. העוד )ומוע�ונים )עפ"י יוסי קאופמן( 
ייצגו בקרוב, הרשויות כבר  רך �ין מצהיר כי 

חורצות את �ינו )עפ"י ירון רחמים( )4,7(
אנכי:

בערבות  ימין  פעיל  שחרר  יהו�י  משורר   .1
סוף  לנון:  ג'ון   .2  )6,3( בירמן(  אמנון  )עפ"י 
החיפושיות בא לאט לאט... )עפ"י אלי מועלם( 
)7( 3. מאיר פעיל העלה חמור גוטמני על כוכב 
4,4( 4. בסוף משחק מצווה לשד )סובייטי )מ( 
6( 5. תיאטרון ומלבושים בחג רוד )מור �ברים 
סי )עפ"י טלי רובינשטיין( )3,4( 6. היפוכו של 
"מכיל פגם" )תרתי משמע( )עפ"י אורי בןד�ור( 
)5( 12. עומ� כמו עץ )3( 14.שיר חג ששר �"ר 
הרפואה  מן   .16  )3,3,3( אחר  ל�"ר  לוינסקי 
8( 18. מו�ה שהד )שמענו המלצה בהכנת שמן 
5,2( 20. אחד )�יאטה נכשלה )עפ"י יוסי אילן( 
רי השלישית הפסקנו לעבו� בתנועה העולמית 
)עפ"י יגאל שילון( )5,2( 21.אח� מרבים שאינו 
3,3( 22. תחתונים וגוד )נשמע בולט, רק קולע 

פיות, אך לא חזיות )עפ"י אורי בןד�ור( )5(

תשבץ היגיון  יורם הרועה
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