
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי:
מלך   )8 טינטורטו  כונה  ונציאני,  צייר   )1
אירי במאה השנייה לספירה 9( בית הבליעה 
12( סלע, צוק 13( סופר ופילוסוף יהודירצרר

לניגוח  ברזל  איל   )18 נוכל  רשע,   )16 פתי 
חומות 19( עוקץ מעוקצי הדקל 20( מסגרת, 
 )23 מפתח  של  שן   )21 לכלי  מסביב  שפה 
 )26 )ארמית(  זאת  זה,   )25 בגרמניה  נהר 
אליל שיקוץ 28( שיח או עץ מחטני ירוקרעד 
ישראל במקרא 31( עץ בהודו  30( משופטי 
 )35 קטן  לילד  כינוי   )32 הודית(  )איזדרכת 
ציפור קטנה באפריקה 37( מספיק 38( נחש 
אפעה 40( עיר בגרמניה על גבול הולנד 41( 
נחש בספר הג'ונגל 42( קידומת סקוטית 43( 
בן משפחת עניים  נהר בסין 47(  מעוגל 45( 
49( תסמונת מהקשת האוטיסטית 50( אדם 

52( משקל קדמון קטן 55( הליוטיס.
אנכי:

1( עיר בדרום סין שבה נערך פסטיבל אכילת 
כלבים 2( זעיר 3( נכשל חלוש 4( ימה הודית 
גדולה 5( בית הציפור 6( לשד העצמות 7( עיר 
גבוהה  מצבה   )11 אומלל  מסכן   )10 שומרית 
לאליל השמש 14( פליז 15( קיבוץ ליד פרדס 
17( עטין הפרה 20( נחל ברמת הגולן הנר  חנה
 )24 בסיןרסיביר  גבוה  הר   )22 לכנרת  שפך 

נאד,   )26 בבלארוס  עיר   )25 וצעיר  רך  צמח 
מצרי  מלך   )28 הודו  בצפון  חבל   )27 חמת 
29( אלה יוונית 33( זמרת ושחקנית ישר  קדום

יקרה  אבן  לנוזלים 36(  קטן  כלי  ראלית 34( 
38( עוף דורס 39( כסיל, שוטה 41( מין צרעה 
42( עיר באוסטריה 44( מסגרת על הנול 46( 
48( מין עשב ממשפחת הדגר  מלכודת לעופות

ניים 51( אפונה סינית 52( מילת הכפלה 53( 
מילת שאלה 54( עיר כהנים מקראית.
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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. אלתרמן לא נכנס לרמטכ"ל לנשמה )עפ"י 
יוסי בוגין( )4,6( 7. בין מסך לקסם )עפ"י אורי 
ודבר לא נעלם מהם  די עיכלו   .8 )3( בןרדור( 
רוזנבלום  שיאיר  אלתרמן  של  שיר   .9  )2,5(
לא   .10  )4,3( בןרדור(  אורי  )עפ"י  לי  הלחין 
יקשה אף כי ברגל )3( 20+11 אופקי. תופסת 
 .12  )7,4( אלתרמני  בחיוך  הרוצח  לפני  פחד 

רהשכונה במלואה בשירם של אלתרמן ווילנס
אבל  קיר  הפך   .13  )6( בוגין(  יוסי  )עפ"י  קי 
במידה )3( 16+14 אופקי. אם חכית בשקט, תן 
אופקי   14 ר'   .16  )4,6( לוהט  אלתרמני  דמוי 
19. לעצמו על עצמו )עפ"י יוסי אילן( )3( 20. 
ר' 11 אופקי 22. תפקידו הצבאי של לוי יצחק? 
3,4( 23. בישראל יש להר ))עפ"י אורי בןרדור( 
אורי  )עפ"י  ומיד!   – מהמדינה  הדת  את  פריד 
בןרדור( )3( 24. מה עשה אלתרמן לאחר ששה 

מרוצי אופנים? )עפ"י יוסי בוגין( )6,4(
אנכי:

1. שני בכל משחק )עפ"י ניר גרנדה( )5( 2. 
5,2( 3. חור )מהקרובים אלי ביותר כעוללים 

רבן לצי יון וממנו נוושע )6( 4. לפני ההופעה 
אילן(  יוסי  )עפ"י  בהמה  עם  התיעץ  בעירום 
)4,4( 5. יין ודיו בפתח דבריו של קיסר )4,3( 
6. חבור עולה תוך עלית חלק מהפרח )5,3( 
אמנון  )עפ"י  מראש  בפחדיה  שולטת   .11
עסק  חינוכי  מוסד  בתור   .12  )8( )מ(  שחם( 
בניפוץ )3( 13. המגרעת שלה היתה בטעימת 
משקה? בפחות מזה! )4,4( 15. חוט = X²,אם 
הוא לפניך זו ההוכחה )4,3( 17.שותפי לדרך 
פשפש במעוני )עפ"י איציק בלול( )5,2( 18. 
בשקט יצר משהו מיותר )בכתיב חסר( )4,2( 

21. ארדואן יקצץ בעליה? )5(

תשבץ היגיון  יורם הרועה
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