
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי
הסתע ב(  המצליבים  ממשפחת  צמח  ־א( 

פות של גידים / אי יווני ג( מתכת כבדה / 
פיתוי,   / דאגות  מלא  הוא  ד(  נריה  אבי 
להיכן?  לאן?  ה(  דבר־מה  לעשות  שידול 

ו( תנור / כתי ־)לטינית( / ממלכי יהודה 
הטיבטי  הבר  חמור   / ברוסיה  עיר  ז(  תה 
דרוזי  כפר   / האלמוג  מגלגולי  פגית  ח( 
 / צלולה  בדעה  במזיד,  ט(  העליון  בגליל 
אירי  מחזאי   / לילי  סחוס  דג  י(  שרף  יין 
משגר   / סיני  האי  בחצי  קיט  עיר  יא( 
או  זרוע  יב( שדה שטח  קוריאני  לוויינים 

־נטוע / במאי קולנוע ישראלי יג( בית כנ
סת קטן של חסידים / כלי פריטה איראני 
יקרים  בגדים   / הראשון  פרעה  היה  יד( 

טו( פרעות בבגדד ב–1941.
אנכי:

חברתית  מצוקה   / איטלקי  מאפה  מין   )1
 )3 נרתיק לכלי כתיבה   / 2( מכשף קוסם 
בירת גרינלנד / צייר צרפתי 4( פיקסציה 
/ מין עוף דורס )ארמית( / עיר בקוריאה 
הדרומית 5( עיר באיטליה / מרגיז מעצבן 
6( מין חרב יפנית 7( נעל )ארמית( / פי־

כינוי   / השכל  מוסר   )8 גרמני  לוסוף 
 / )בהשאלה(  ובהלכה  בתורה  בקי  ללמדן 

9( מח־  לבושן המסורתי של נשות טהיטי
זאי ספרדי, זוכה פרס נובל לספרות / עיר 
בגרמניה 10( מאכל תימני / עיר שומרית 
 / אחשוורוש  של  מסריסיו   )11 קדומה 

ספר של עגנון.
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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

של  השמיעה  )עפ"י  מוקדם  מות   .1 אופקי: 
אותו  תקף  פחד   .7  )5,5( )מ(  רחמים(  יהושע 
יש   .8  )3( הרעים  שלושת  אל  כשהצטרף 
לאילת זורר יפי של איש הספרים ז"ל )4,3( 9. 
לניקוי  ישלח  אותם   – מבין  הוא  במשהו  אם 
של  האבנים   .10  )7( )מ(  מועלם(  אלי  )עפ"י 
שלונסקי חוזרות אליה בסופה, עפ"י עמוס קינן 
הפרק?  על  העומד  לסופר  תפנה  איך   .11  )3(
יעקב  )עפ"י  לבנה  משכן  תמצא  בתל   .12  )4(

טומשין( )3,3( 13. העלה את הכיס משמאל )3( 
14.מחדושי דו"ח מבקר המדינה האחרון )עפ"י 
יוסי קאופמן( )6( 16. לא אטעה אם אומר שזה 
 – קר   .19  )4( טופול  של  הגדולים  מתפקידיו 
ואש )3( 20. מונח פסיכולוגי מבית המדרש של 
5,2( 22. הן עדינות יותר מד־ )צעירי חיילי דוד 
רק עפ"י מעמדן בכנסיה )7( 23. יהודי בחלונות 
למשקיעה  שיש  הרוח  במצב  תנודות   .24  )3(

אירנית )עפ"י מיקי זבדי( )6,4(
אנכי: 1. לפני הבחירות כולם חמים )עפ"י יוסי 
5( 2. קשה לו לשמוע שהמנה הבש־ )קאופמן( 

 .3  )4,3( )מ(  מועלם(  אלי  )עפ"י  נכשלה  רית 
קוטנר  למגד,   .4  )6( לפליטה  שנותרה  השירה 
8( 5. מנצח את הס־ )ואשכול יש פרטנזיות )מ( 

במשפחה  אוקסימורון   .6  )7( בקושי?  כסוך 
4,4( 11. רק טפש גמור שנ־ ))עפ"י אלי מועלם( 

של  השמיעה  )עפ"י  בשקיקה  לוגם  אליה  קלע 
יגאל שילון( )4,4( 12. מלך בן שבעים )3( 13. 
בטוחות  לא  שהן  מגלה  היא  לדבר  בהתרגלות 
)עפ"י אלי מועלם( )4,4( 15. בתוקף תפקידן הן 
רשאיות להכניס מכות לדני )עפ"י אלי מועלם( 
)7( 17. נקניקיות הן דבר שמחייב הדברה )עפ"י 
אורי בן־דור( )7( 18. אפשר לקחת חלק בנגינה 
6( 21. פגעו בבהמה שקיבל־ )על צידה התחתון 

תי מאבי )עפ"י יוסי אילן( )מ( )5(

תשבץ היגיון  יורם הרועה
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