
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי:
2( קשר ארעי 9( אדמת הנגב 11( הבנה טובה 
12( ספרדי טהור 13( כך כינו הצרפתים את 
נס  מייסד   )16 כורדית  פיתה   )15 הגרמנים 
17( חלון קטן באונייה, במטוס 19( הרר  ציונה

 )20 באגדה  הנמנים  הרקיעים  משבעת  ביעי 
מילת משאלה 21( מין מינרל, מקור להפקת 
אשלגן 25( עלץ, שמח 26( טורף לילי 27( בן 
דת מוסלמית שמרכזה בחיג'אז 30( לחם הודי 
32( כינוי לרעבתן 34( פזל 38( שן של מפתח 
39( רעידת אדמה )ארמית( 41( אי בניו יורק 
מדברי  מכרסם  מין   )44 עגלגל  חד,  לא   )42
47( מילת הכפלה 48( צנצנת 50( מעיל עשוי 
מאריג גס 52( איש קוף אגדי בהרי סין 53( 
חבית 55( לחש 56( מעון 57( סופר רוסי חתן 
פרס נובל 59( שבט אינדיאני באמריקה 60( 

כינוי למדור הרביעי ממדורי הגיהנום.
אנכי:

1( בן משפחת עניים 3( אביון 4( כלי בישול 
בנו השלישי של   )6 מוסלמי  חודש   )5 סיני 
משורר   )8 ענן   )7 אשתו  מבתרשוע  יהודה 
עז  מין   )12 בצרפת  עיר   )10 בלגי  ומחזאי 
באסיה 14( אמתחת 16( ייסורים, טורח 18( 
עיר בקוסובו 19( רעדה, רטט 22( קרנון 23( 
בימי  מצנפת  מין   )24 הכרמל  בסביבת  נחל 

קדם 28( אלת המוות במיתולוגיה הנורדית 
29( מצבת זיכרון 31( שנכרתו ענפיו הרכים 
33( קואליציה 35( מסך מחשב 36( תו נגיר
37( אופרה של פוצ'יני 40( ארוחה, סעור  נה
משקה   )44 עופץ   )43 גבהרקומה   )42 דה 
משכר 45( כלי נשיפה כורדי 46( דג מאכל 
47( הר געש פעיל בקוסטה ריקה 49( מגדר
לור 51( ערמה 53( תוכנה המיועדת לאסוף 
מידע 54( שרשרת פרחים בהוואי 57( מילת 

בקשה 58( מילת זירוז.
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 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. מרק טויין: היי אוכניים, פעם בסוף הבחיר
6,5( 7. מה ששתה הקפטן )3( 8. נכשר )רות 
לת באימון? עוף! )עפ"י אורי בןרדור( )מ( )7( 
9. מטעם של בשר: אוסו בוקו? )4,3( 10.שוב 
)עפ"י  אחר  איבר  או  ראשי  את  עליו  אניח 
אורי בןרדור( )3( 11. שני אויבים בצבא )4( 
12. מאלה הגרים מחוץ לעיר וחלקם מוגנים 

)2,4( 13. המעי חזר לסיפור )3( 14. גרמתם 
6( 16. בן גור )לחוויה כזאת עד שגמרתי )מ( 
4( 19. אולי האריך בדר )ריון נפטר ממחלה 
בור, אך נשמע טוב )3( 20. מה שיש בחרטום 
 .22  )7( המחבר(  )מחידושי  קודם  היה  לא 
נקי  גבר   .23 )3,4( בגלל שעור  עושהו  הרע 
מהבוץ )3( 24. כך יובן שאיני אחד שאין לו 

גבולות! )עפ"י אלי מועלם( )מ( )5,4,2(
אנכי:

1. בשיא המלחמה רצה שלום )עפ"י אורי בןר
מהר הזין  נשבר  לספורטאית   .2  )3,2 )דור( 
ממתקים )עפ"י אורי בןרדור( )7( 3. מה לעשות 
ביתרות? לברגמן התשובה )עפ"י עופר קציר( 
)2,4( 4. השערות הן עיסוקה של האלה בגובה 
8( 5. לא ידוע מיהו זה שמצא גאולה בארר )רב 
אותו  שלחו  הן   .6  )7( מועלם(  אלי  )עפ"י  גון 
רפי  )עפ"י  פסח  לקראת  תתרקרקעי  בדואר 
שוץ( )6,3( 11. שרה לא רק אלינו )4,5( 12. 
)3( 13. טמבל  ילדם הקטן לא הוסיף, אדרבה 
מהטילים  מלא  למצוא  שצריך  עונה  אמיתי 
בא  בזעם,  גבע,   .15  )4,4( מועלם(  אלי  )עפ"י 
בסודה )5,2( 17. התעני לבקשתה של שמרית 
אור להאריך את "אחד מי יודע"? )עפ"י עופר 
קציר( )2,2,3( 18. כתב ספר על בן גוריון, וגם 

להפך )3,3( 21. החכמים שהיו בחתונה )5(

תשבץ היגיון  יורם הרועה
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