
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
1( עיר נמל ר�סית במפרץ הפיני, 6( צייד ע�ו

של  הלא�מי  הע�ף   )10 רגל,  צעד,   )9 פ�ת, 
ג�אטמלה, 13( מערב, 14( ציפ�ר שיר ססג�נית 
בדר�ם אמריקה, 16( מילת ברירה, 18( נהר 
בצרפת, 19( מגדל�ר, 20( כינ�י לנערה יפה, 
23( רגבי אדמה, 25( ה�גה דע�ת, מש�רר, �ס�ו

פר גרמני, 27( רשע, נ�כל, 28( יחידת הספק, 
31( עיר בא�רג�ן שבארצ�ת הברית, 33( עף, 
הסתער, 35( מרק �ייטנאמי, 36( ממלכה שמית 
39( סרט של היצ'ק�ק, 42( מרפא מיו  עתיקה,
44( מידת א�רך קד�מה, 45( לחם צרפו  סטי,

תי, 47( ת� נגינה, 48( כינ�י לקמח ממין גר�ע, 
49( פי הר געש, 52( עיר ביפן, 55( שניחן בניו

מה אבלה �מלנכ�לית, 57( אל השא�ל הי��ני, 
58( משחק ל�ח ה�די עתיק.

אנכי: 
1( ע�ף בארגנטינה, 2( אבי�ן, 3( מגזין א�פנה 
4( כלי מא�ר, 5( סרט של ר�מן פ�ו  אמריקאי,

לנסקי, 6( גחלת אש, 7( הרם! 8( אגם בה�נגריה, 
11( היה פרעה הראש�ן, 12( דג מאכל א�סטו

רלי, 15( מאכל ק�ריאני, 16( כלי מיתר סיני 
מס�רתי, 17( מי שנ�לדה מאיס�רי כה�נה, 19( 
זהב מ�בחר, 21( מזיק לבגדים, 22( עיר בה�לנד, 
24( בהיר, צל�ל, 26( מתפלץ מכאב �צער, 29( 

מין דגן, 30( ספרדי טה�ר, 32( אחי ג�ליית, 34( 
דקנטציה, 35( שמא, 37( אפ�נה סינית, 38( ז� 
40( אי בני� י�רק, 41( גל, ערימת אבו  )ארמית(,

נים )ארמית(, 43( נביאת שקר בימי נחמיה, 
44( נהר בסל�בקיה, 46( אגם בסין, 50( אלה 
במית�ל�גיה הר�מית, 51( ע�בד בבית מרחץ, 
53( הבל, קיט�ר, 54( שן ח�תכת, 55( יחידת 

שטח לקרקע, 56( מכסה הבית.
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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. את מסעה הק�לנ�עי ל��תה ברכת האדמ�"ר? 
)עפ"י ע�פר קציר( )מ( )5,5( 7. ברכה �נתן פרי )3( 
8. את מ�צא� האיטלקי אפשר לבטא בד�לרים )7( 
9. ריק�ד שמתבשל ב� משחק קלפים )עפ"י איציק 
בל�ל �י�בל רענן( )מ( )7( 10. גם בפי בני שנה )עפ"י 
י�סי קא�פמן( )3( 11. תקע א�תן במק�ם מסריח 
)עפ"י י�סי אילן( )4( 12. שמענ� שסמי לא הלך 

בס�פה )עפ"י י�סי אילן �א�רי סלע( )6( 13. בארץ 
– מזל, בארה"ב – חסר מזל )עפ"י א�רי בןוד�ר( )3( 
14. ארכא�ל�ג יצר נהר )עפ"י י�סי אילן( )4,2( 16. 
"דג!" הכריזה המיילדת )4( 19. תמ�נת רחל )3( 
20. בר המצ�ה יקבל פק�דה לשחק כד�רסל )עפ"י 
7( 22. הכפ�פים חי� בבלב�ל בין משו )אלי מ�עלם( 

חק למשחק )עפ"י אלי מ�עלם( )2,5( 23. אמא! אני 
3( 24. לפני ק� 100, מ�ו )עייף! )עפ"י י�סי אילן( 

קף במאי, משה נגבי קבל א�ת� )7,3(
אנכי:

1. מי מלך בחשב�ן, סימ�ן? אחר... )עפ"י א�רי בןו
ד�ר( )5( 2. בהיסח הדעת נכנס� שמ�נה למק�ם ב� 
2,5( 3. אם ה�פו )אס�ר ל�... )עפ"י איציק בל�ל( 
וכים בדבר, אפשר שהיא נגרמת מן הסביבה המ

ש�קצת )6( 4. נמר�ד ירד לדרגת נסיך בפ�ליטיקה 
הישראלית )עפ"י אליעזר כמ�ן( )6,2( 5. ימין א�רד 
בלי מנין מנצח )7( 6. הפליג בספינה �תרם דם 
)עפ"י טלי ר�בינשטיין( )מ( )3,5( 11. המ�סת הזה 
פגע בי קש�ת )עפ"י אלי מ�עלם( )4,4( 12. סיכ�ן 
3( 13. היסט�רי�ן שהחזיר את התנ�ו )עצמי ח�זר 
8( 15. אינ� מכיר א�תי כדבו )עה מת�ך השלמה 

רי שמע�ן פרס )עפ"י י�סי אילן( )4,3( 17. ש�ב 
השמיצה צדיקים בנ�פש בט�רקיה )עפ"י רפי ש�ץ( 
)4,3( 18. הכניס קרן במרק רח�ב�תי )6( 21. יפית 

בספר מגלה התנשא�ת )עפ"י אהרן כהן( )2,3(
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