
 קדמהה
 

זה עיסוק ? תשבצי היגיון: "לא אחת נתקלתי באמירות כגון

או , "?איך אפשר לעלות על אסוציאציות של אדם אחר", !"לגאונים

 ".אני יכול לקרוא תשבץ שלם ולא להבין כלום"

שהפותרים המושבעים מדברים , ישנן הגדרות יפהפיות, ואמנם

, בץ היגיוןאולם בכל תש. היוצרות רושם זה, עליהן בהתלהבות

מי שרוכש . כמעט כל ההגדרות עונות על כללים פשוטים וברורים

את רובו של כל , בקלות יחסית, מיומנות בשיטות אלו יכול לפתור

אסביר ואדגים , בספר זה אציג את השיטות השונות. תשבץ היגיון

 . וכמו כן אוסיף תרגול עצמי רב-אותן 

 

 ?מהו תשבץ היגיון
 

רות מרמזות על הפתרון לפחות בשני ההגד, בתשבצי היגיון

 :נתבונן למשל בהגדרה. אופנים

 )5,3(מאכל הנהר המזמר 

נהוג לרשום בסוף ההגדרה בסוגריים את מספר המלים ומספר 

, הפתרון של הגדרה זו מורכב משתי מלים. האותיות של הפתרון

 . אותיות5והשנייה בת ,  אותיות3הראשונה בת 

בוב דילן (" מזמר מכיוון שהוא זמר הוא. דני ליטניהפתרון הוא 

הוא " מאכל הנהר. "הוא הרמז הראשון" מזמר"אם כן "). הישראלי

 .וליטני הוא נהר בלבנון, דני הוא מאכל חלבי. הרמז השני

 :כדוגמה נוספת נתבונן בהגדרה

 )מ"כ) (4(צבע טרי 

משמעו שהפתרון צריך להיכתב , )מ(או בחלק מהתשבצים , )מ"כ(

זאת מכיוון שירוק . ירוקתרון הגדרה זו הוא המלה פ. בכתיב מלא

במובן , ירוק הוא גם סלנג לטרי). הרמז הראשון(הוא כמובן צבע 

 ).זהו הרמז השני(בלתי מנוסה , רענן
 

. ואציג כמה מההגדרות היפות ביותר שנתקלתי בהן, עתה לא אתאפק

הגדרות כאלו אמנם יוצרות את הרושם שתשבץ היגיון הוא עיסוק 

אולם בהגדרות כה יפות וכה קשות נתקלים רק , ונים בלבדלגא

 .לעתים נדירות
 

 . הגדרתו של גלי שמעוני-  )5,2(חור הגיע -הגיבור בן .1

 קשה לנו להבין , חור הוא כזה-ובן, מכיוון שמדובר בגיבור

 . האחד בן והשני חור-חור לשני חלקים -לפרק את בן שיש

נצרף את שלושת . אב=כוך והגיע=רחֹו, בר=בן   : שימו לב
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כוכבא -בר. כוכבא-ברדהיינו , בא+כוכ+ונקבל בר   החלקים 

 .הפתרון   וזהו , הוא הגיבור

 . הגדרתו של אמנון בירמן-  )3,3,3(הר במזל  .2

ולכן זו הגדרה , בלי עין" הרע"הוא " הר"אכן קשה להבין ש

נוכל , לאחר שהתבררה לנו התחכמות זו. ביותר   קשה 

במזל משמעו . 1: כי. בלי עין הרעהוא    להבין שהפתרון 

 .שלו הוא הר" ע"-הרע בלי ה. 2. בלי עין הרע

 הגדרתו של יוסי -  )5(קם במטה אך עתה שנתו מצוינת  .3

 .בוגין

אין זו אלא , אולם. כל חלקי הגדרה זו מרמזים על לילה

אינו " מטה! "ינה שלונה שלו ולא הֵשהיא הָש" שנתו. "הטעיה

 !או צר, אינו התעורר אלא אויב" םק! "מיטה אלא מקל

, )צר בתוך מוט= קם במטה  (מוט לתוך צרנכניס , אם כן

רק אם אומר כעת שהגדרה זו הופיעה בתשבץ  .מוצרטונקבל 

השנה (היגיון של יורם הרועה בשנה שצוינה כשנת מוצרט 

ומדוע , יובן מדוע שנתו של מוצרט מצוינת) המאתיים למותו

 .מוצרט הוא הפתרון

 

, שאהבתי מאוד, לאחר שהצגתי כמה הגדרות קשות ביותר, תהע

ונבין שבעצם , נעבור באופן שיטתי על סוגי ההגדרות השונים

רובו של כל תשבץ היגיון קל לפתרון למי שמכיר את השיטות הללו 

 .ומיומן בהן

 
 

 

 נגרם לארגמןא
 )צבי ארגמן, הסעיף מוקדש למחלץ הלאומי(
 

הפשוט ביותר שבו משתמשים בתשבצי שהוא הרעיון , הסוג הראשון

אנגרם משמעו שינוי סדר . anagram)( אנגרםנקרא , היגיון

 .האותיות

מלה או מלים בהגדרה מכילות בדיוק את אותיות , בסוג זה

 .הפתרון הוא אנגרם של מלים אלו; אולם בשינוי סדר, הפתרון

 :להלן כמה דוגמאות

 )3(קרי אינו זול  .1

שינוי סדר ( המלה יקר היא אנגרם .יקראינו זול הוא    

יקר הוא , אם כן. המופיעה בהגדרה, קרישל המלה ) האותיות

 .הפתרון

 )4,4(במלחמת לבנון יראו שקרן משונה  .2

 4



לאריק שרון היה חלק . אריק שרון הוא אנגרם של יראו שקרן   

המלה . הוא הפתרון" אריק שרון"מכאן ברור ש. במלחמת לבנון

 ! כך שיש לשנות את סדר האותיותמרמזת על" משונה"

 )3,5,2(נמצא בורג בשדיים עם בסיס מוצק  .3

יש , כמו כן. יש דברים בגו הוא אנגרם של בורג בשדיים   

יש דברים "לכן הפתרון הוא . דברים בגו משמעו שקיים בסיס מוצק

 ".בגו

 )6,2(ציור המפה בקמפוס לא ריאלי  .4

כמו כן הר הצופים הוא . פהציור המ הוא אנגרם של הצופים הר   

בקמפוס זה נלמדים מדעי . קמפוס של האוניברסיטה העברית   

מכאן . אך לא מדעי הטבע והמדעים המדויקים, החברה ומדעי הרוח

ולכן הר הצופים הוא , "לא ריאלי"שהר הצופים הוא קמפוס 

 .הפתרון

או " מ"ייתכן שלפני האותיות המהוות אנגרם יופיעו האות  :הערה

 :כך למשל ההגדרה האחרונה יכולה גם להיות". ב"ות הא

 )6,2(מציור המפה יוצא קמפוס לא ריאלי 

 :או      

 )6,2(קמפוס לא ריאלי בציור המפה 

 

בדקו אם יש בהגדרה מלים שמספר אותיותיהן זהה לנדרש , לסיכום

ומספר אותיותיהן " ב"או " מ"או שהן מתחילות באות (בפתרון 

 ). מהנדרש1-גדול ב

: שימו לב לרעיון נוסף, לפני שתנסו לפתור את התרגילים הבאים

ייתכן שהפתרון הוא שם משפחה של אדם מפורסם , כשמופיע שם פרטי

ייתכן שהפתרון , אם בהגדרה כתוב יצחק, למשל. בעל שם פרטי כזה

 .הוא רבין

 

 51הפתרונות בעמוד                                  תרגילים

 )3 (פני במדינה. 1

 )5(פעם לן טיס בברית המועצות . 2

 )7(מיקי צבי וברק . 3

 )5(? באיזה הר דגה היא נושאנו. 4

 )5 ( של פעםמשונים בעיתונותחשדות . 5

 )3,2(נבל חש פעם בפינו . 6

 )7(? מה יוצא כשיש בירה ושרים לי. 7
 )י אמנון בירמן"עפ) (מ"כ) (2,5(גם תבלין הוא צער עמוק . 8

 .וכך אנהג גם בהמשך, י את שם מחבר ההגדרהבסוגריים רשמת

 )י דקל בנו"עפ) (2,4,4( כמו הסירה בלב ים -ירושלים . 9
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 תיבה ברצףכ
 

פתרון כתוב הבסוג זה . ישנו סוג של הגדרות הדומה לסוג שהכרנו

. אך הרצף עשוי להתחיל ולהסתיים באמצעי מלים, בהגדרה ברצף

 :למשל

 )4(משחקים בזה הכד ורבים עליו  .1

 הוא כדור". ביםכד ורה"המלה כדור רשומה בתוך שתי המלים    

הרמז הראשון לכך הוא שכדור רשום ברצף אותיות . הפתרון   

והרמז השני הוא שמשחקים , )הרצף המודגש כאן" (ביםור כדה"ב

 .בו

 )3,3(שבודק לבנותיו ? מיהו מגדיר. 2

") דירמג("כבר ראינו שישנו מחבר הגדרות לתשבצי היגיון    

 דקשבו? מיהו מגדיר: שימו לב לרצף המודגש. דקל בנו ששמו

והוא " מגדיר"שהוא ,  דקל בנוןהאותיות שהדגשתי ה. תיולבנו

 .רצף הפתרון

נעבור אפוא . נראה לי שבמקרה פשוט זה די בשתי דוגמאות

 .לתרגול

 

 51הפתרונות בעמוד                                  תרגילים

 )3(בשמיים האשם שוב . 1

 )3(מיקי רורק נמצא בכל בית . 2

 )5(בחושי קלטתי ששם עתידי . 3

, בשלושת התרגילים הבאים הפתרון יהיה רשום ברצף בתוך ההגדרה

חייב להיכלל בהגדרה אחד , כדי לרמז על כך. משמאל לימיןאבל 

 .או קוד דומה, "משמאל", "שוב", "בחזרה"מהקודים 

 )4(ירק שבו רכבתי בדרך חזרה . 4

 )4(עצרתי רכבת שהופיעה משמאל במיטתי . 5

 )3(שוב נגמרה משפחת דוד . 6

 

שכל ההגדרות בו הן , באותיות אציג עתה תשבץ" המשחקים"לסיכום 

 .הגדרות משני הסוגים הראשונים שנלמדו
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 52פתרון התשבץ בעמוד                          1תשבץ מספר 
 

1 2  3  4   5  6 

           

7      8 9  10  

      11     

   12        

      13   14  

    15 16      

17   18     19 20  

         21  22  

  23       24    

     25    26  

 
לאמנות במילנו יש בקהלה .1 מאוזן

הם אהבו להתקשר .5) 5,2(ל "סא

במאפו גורליצקי מנגן .7) 3(למשטרה 

) 2! (וולף לתלייה.10) 8(בפסנתר 

משם יש .12) 2(יש כפילות בעדות .11

אינו רב על .13) 4,2. (א.לניר ב

) 2(באתם מהעיתונות .14) 2(גדלים 

נעזרים בה בארוחה כי פת לחמם בה .15

) 7(כיצד נוהג עמית לצב .17) 4(

מרכז .22) 3(הורה נשא באחריות .19

דדון הבין מה עשו בני .23) 2" (בל"

) 4(יורק על פילוסוף .24) 4(ישראל 

 )2(יש בי כיתה .26) 3(ברוס ניל .25

 

עולם המוזה של במאי חתונה .2 מאונך

) 3(סירה מתוצרת נוק .3) 4,5(לבנה 

באיזו תכנית אמר אורי זוהר הלו .4

עד מתי ישוב ללבוש .5) 3(? לטלפון

הקבוצה מעפולה לא בבית .6) 2(? זאת

בשוב האמיד ידיקו החברים .8) 4,2,5(

ברכת .15) 5(תל וצל בתוך הים .9) 6(

מהי האמנות .16) 2(קבוצת המאמינים 

 )מ"כ ()5(? ניצין'לפי סולז

יובל .20) 4(גלדיאטור בדולר .18

קמי סכינאי . 21 )4(ויריב אצל עמרם 

)3 ( 

 
 
 

 7



 חלקת הלוך ושובמ
 

 "רגילה"כיווניות - דו-חלק ראשון 

אסביר זאת . יםמשני הכיוונשיטה מקובלת היא להגדיר את הפתרון 

 :בעזרת דוגמה

 ).בן אדם (נשנקבל ,  משמאל לימיןשןאם נכתוב את המלה 

 :הגדרה טובה לשן היא, אם כך

 )2(בן אדם חוזר מהפה 

צריך לכתוב אותו משמאל , כלומר, אך הוא חוזר, בן אדם הוא נש

 .שן היא חלק מהפה, כמו כן. ומקבלים שן, לימין

 :גם ההגדרה

 )2(שוב יש בן אדם בפה 

 ".שוב"ידי -כאן מרמזים לכתיבה משמאל לימין על. מגדירה שן

כל אחת מהאפשרויות הבאות היא רמז להגדרת הפתרון משמאל 

 :לימין

 שוב. 1

 חוזר. 2

 נגד. 3

 מול. 4

 :הגדרה אלטרנטיבית של שן יכולה להיות, אם כן

 )2(בן אדם נגד חלק מגופו 

 :דוגמאות נוספות

 )3! (הוא שוב צעיר! איזה מזל .1

בראותנו את המלה שוב יש סיכוי טוב לכך שההגדרה שייכת    

הגדרת הפתרון מימין לשמאל היא , אם כך. למחלקת הלוך ושוב

, אם כן". צעיר"והגדרת הפתרון משמאל לימין היא , "איזה מזל"

או שהיא שם ,  אותיות שהיא מלה נרדפת למלה מזל3נחפש מלה בת 

.  הן אפשרויות טובות לפתרוןדלי או פור, קשת, גדי. של מזל

האפשרות שעונה על . רוף, ילד, תשק, נהפוך אותן ונקבל ידג

 ).ילד, משמאל לימין (דליולכן הפתרון הוא , צעיר היא ילד
 

 )י אמנון בירמן"עפ) (4,2(חזר ישן בעל הכנף , במקביל .2

   גם בראותנו את המלה חזר יש סיכוי טוב לכך שההגדרה שייכת    

והגדרתו  "במקביל"הגדרת הפתרון מימין היא . הלוך ושובלמחלקת 

ולכן הפתרון " נם"ישן הוא ". ישן בעל הכנף"משמאל היא 

נניח שכבר מופיעה בתשבץ האות ". מן-- --"מהצורה  יהיה

הניצבת להגדרה שלנו , כתוצאה מפתרון הגדרה אחרת(השלישית 

ותר לנו נ". מן- ב--"ואנו יודעים שהפתרון הוא , )בשלד התשבץ

  -או למצוא את במקביל , "--ב- "-אפוא למצוא את בעל הכנף 
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הרי שמשמאל , שבעל הכנף הוא זבוב, למשל, אם נבין". מן- ב--"

בו  -ונגיע לפתרון ההגדרה במקביל , זבוב+לימין הפתרון הוא נמ

 ).נם זבוב ,משמאל לימין (בזמן

 )י חנה בר"עפ) (3(את הגן הקסום נכיר שוב  .3

יש סיכוי טוב לכך שההגדרה שייכת למחלקת הלוך , ודםכמק   

הגדרת הפתרון מימין , אם כך. בגלל הופעת המלה שוב   , ושוב

גן קסום הוא ". נכיר"והגדרתו משמאל היא " את הגן הקסום"היא 

נדע עונה על .  נדע-נכתוב עדן משמאל לימין ונקבל . גן עדן

 עדןייב להיות ולכן הפתרון ח, עדן עונה על גן קסום, נכיר

 ).נדעמשמאל לימין (

 

  פלינדרומים-שני  חלק

היא נכתבת מימין לשמאל , דהיינו, לעתים מלה היא פלינדרום

על מלה כזו ". אבא"כך למשל המלה . ומשמאל לימין באותו אופן

 :אם כן פתרון ההגדרה. אומרים שהיא סימטרית

 )3(קרוב המשפחה זכר שהוא סימטרי 

, "אמא"ה זכר שבהגדרה לפסול את הפתרון תפקיד המל. הוא אבא

 .שאף הוא סימטרי
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 54הפתרונות בעמוד             תרגילים לשני החלקים הראשונים

. אציג בכל תרגיל כמה מאותיות הפתרון,  כדי לעזור מעט בפתרון

אות שאיני מציג אסמן בקו . זהו המצב כאשר התשבץ פתור חלקית

  .תחתון

הכוונה היא שהפתרון הוא ". -ב-"שום בתרגיל הראשון ר, למשל

 ".ב"מלה בת שלוש אותיות שהשנייה בהן 
  -ב-) י אמנון בירמן"עפ) (3(כדי שלא סימטרי . 1

  22שימו לב לכך שבשל דרישת הסימטריה יש להגדרה זו רק    
 , שבש,... , דבד, גבג, בבב, אבא: שהם, פתרונות אפשריים   
 ד שתימצא המלה שעונה על חלק ע, כולם אפשר לבדוק את. תבת   
 ".כדי שלא"ההגדרה    

  -ו- )3(שובה של מערכת ההפעלה של רז . 2

 י -) 2(אולי השחור חוזר בשאלה . 3

  --י--) 5(חברי הסימטרי . 4

  -ו-ר-) 5(באלסקה שוב מזרזים בעל חיים קטן . 5

 ) 4,4(במבט לאחור ייבדל לחיים ממציא הסיבוב בבריכה . 6

 י--ח ---ר   

 -י---ת) 6(שוב שואלים לזהות בעל השריון תחת נושאנו . 7 

 

 כיווניות להגדרות מאונכות- דו-חלק שלישי 

עשוי " שוב"הקוד  , בהגדרות המופיעות בחלק המאונך של התשבץ

או איזושהי הטיה אחרת של , "בעלייה"או , "עולה"להתחלף בקוד 

 :ים הקודם שבקובץ התרגיל2נתבונן למשל בתרגיל . השורש עלה

 )3(שובה של מערכת ההפעלה של רז 

בחלק המאונך של התשבץ ). משמאל לימין דוס(הפתרון היה סוד 

 :אפשר להחליף הגדרה זו בהגדרה

 )3(עלייתה של מערכת ההפעלה של רז 

                                                          

, : לה למטהאת מכיוון שכאשר כותבים את המלה סוד מלמעז

 .מלמטה למעלה המלה דוס מתקבלת

ד
ו
ס

 :דוגמאות נוספות

 )3(הדגל במעלה אפרים  .1

ואם סנה כתוב , שכן סנה הוא אפרים סנה. סנההפתרון הוא    

 ).הדגל(הנס : נקבל, )מלמטה למעלה(ונקרא אותו במעלה  ,במאונך

  י צבי"עפ) (4(ים רק שלא יהיו שם מ, מעין כתם עולה ונגלה .2

 )ברס   
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הוא ) מלמעלה למטה(והפתרון ) מעין כתם(מה שעולה הוא כרבב    

 .שלא יתגלו מים, מבחינה בריאותית,  שם רצוי- בברך   

 54הפתרונות בעמוד                      תרגילים לחלק השלישי

 התשבץ של מחלקו המאונך לקוחות כל ההגדרות כאן

  --מ- )4(מן נחסל את עליית תי. 1

 ל --ר-) 5(לא לבת מעלים בריו . 2

  -מ-) 3(במשפחת דוד תמיד עולה שיר . 3

 --ת-) 4(עלייה למגורים בדרך . 4

 

, שכל ההגדרות בו הן מהסוגים שנלמדו עד כה, כעת אציג תשבץ

 .ואך ורק מהסוגים הללו
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 55פתרון התשבץ בעמוד                           2תשבץ מספר 

 
 

1 2  3  4   

        

5    6    

       7 

8    9    

        

10   11     

12  13      

  14   15   

16       17 

  18      

 
) 8(שוב קץ רוני בהר .1 מאוזן

) 3(הנשיא החוזר חוזר .5

) 3(הקריקטוריסט מחזיר פשע .6

הודי קרוב .9) 3(צופן חוזר במשחק .8

5( ברנרד מד מול.11) 4(לסביון 

) 3(שי שב ועלול להילכד בה .12

) מ"כ) (5(הכן בו את חלק המנוע .14

) 3(? מקלו העקום סימטרי.16

 )6(ך "בגללכן נגרם רבב לכל תנ.18

 (

דור ותו מרכיבים את .2 מאונך

) 6(אלו שאינן ממש אדומות 

עולה השאלה היכן יש מים .3

צור פה בתל ברוך .4) 2(רבים 

קרובת המשפחה .7) 5(

יטיל שוב .9) 5(ימטרית הס

) 5(פתיח לנימוק למתנה 

פרכוס שנגרם כשדני עם .10

הוספת .13) 5(מוט עולה 

) 4(ידי בתול -פיקנטיות על

שוב . 17) 3(השרה כנס .15

 )2(מאיר את זה ששר 
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 חלקת בתוךמ
 

  השימוש הסטנדרטי באות ב-חלק ראשון 

 :נתבונן בהגדרה

 )י דקל בנו"עפ) (3,2(בבלי ' שכחתי איפה רח
אבל מה הקשר לחלק . זהו סלנג למלה שכחתי. ברח ליפתרונה הוא 

 ?בבלי'  איפה רח-השני של ההגדרה 

ובטעות , בבלי' אולי הפתרון צריך להיות מורכב מאותיות רח

 ?מיותרת" ב"נדחפה אות 

 תפקידה להורות על" ב"במקרים רבים האות . אין כאן טעות, ובכן

 :היא מהצורהכשההגדרה . הכנסה פנימה

                     "x  yב  z"  
-או בתוך מקבילה ל( zבתוך  )y-או מקבילה ל (y להכניס את צריך

(z , כדי לקבל אתx. 

היא להכניס את רח " בליב' רח"משמעות , בדוגמה של דקל בנו

, שמשמעותו, ברח לי(לי -רח-כך מתקבל הפתרון ב.  בליבתוך

אולם . בדוגמה זו פשוט הכנסנו את רח בתוך בלי). שכחתי, בסלנג

 :לדוגמה. לעתים יש למצוא מקבילות

 )י אמנון בירמן"עפ) (7(טוען המלחין , הפסיכולוג הוא בבון

הגדרה זו שייכת למחלקת בתוך . בורודיןהפתרון הוא המלחין 

עלינו , במקרה זה". בוןבהפסיכולוג הוא " ההגדרה בגלל חלק

רודי , אם כן. שהוא כידוע פסיכולוג, להכניס בתוך בון את רודי

 .או בורודין, ן-רודי- בו-בבון 

 :אציג כעת דוגמאות נוספות

 נכניס את . רצוף=מתמשך, דופי= פגם- )6,2(צבוע בפגם מתמשך  .1

 שהוא , דו פרצופיו א, י-רצוף-ונקבל דופ, דופי בתוך רצוף   

 .ועל כן זהו הפתרון, "צבוע" בסלנג   

זהו . בן אמוץשעיהו הוא י - )4,2(ישעיהו נשא דברים בבוץ  .2

, וץ-נאם-ב: בתוך בוץ) נשא דברים(הפתרון כי יש כאן נאם    

 .אמוץ-או בן   
 

  - )4(בטהור מספר לא רציונלי יש סלנג שאינו רציני  .3

 נכניס פי בתוך חף . )π (רציונלי הוא פימספר לא , חף=טהור   

 . הוא בסלנג משהו לא רציניחפיף. ף-פי-ונקבל ח   

  - )י יורם הרועה"עפ) (מ"כ) (5(במקום חלול בגופה יש מח  .4

  מקום"ועל כן , היא שקע בקיר, גומחהובכתיב מלא  ,גמחה   

 ").בגופה(" תוך גוהה מח ב-מח-יש במלה גו כמו כן". חלול   
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 ממלה  כשהאות ב מתנתקת-חלק שני 

 :נתבונן בהגדרה

 )4(בטן גב להשחמה 

, "בטן"מה" ב"-ננתק את ה. כאן עלינו להתעלם ממשמעות המלה בטן

בתוך טן עלינו להכניס את המלה . ונבין שהכוונה היא בתוך טן

 .או מלה מקבילה לה, גב

. ן-גו-ונקבל ט, ך טןנכניס גו בתו. מלה מקבילה כזאת היא גו

 .כי מטגנים עד להשחמה,  הוא הוא הפתרוןטגון

 :הנה דוגמאות נוספות מסוג זה

וזהו , קשקוש חסר פשר משמעו - )5(בקש שעקום יהיה חסר פשר  .1

 , אם כן. בתוך קש) שעקום(שקו , ש-שקו-ק, שימו לב. הפתרון   

 .ך קשאלא כוונתה בתו, המלה בקש בהגדרה אינה מלשון בקשה   

 שוב נתעלם ממשמעות המלה - )5(ביות נגמר כשההורים נגמרים  .2

 נכניס תם . תם=נגמר. ונתייחס אליה כאל בתוך יות, ביות   

 זהו הפתרון כי . יתמותדהיינו . ות-תם-בתוך יות ונקבל י   

 .) הציניותוסליחה על" (נגמרים"כשההורים  שלב היתמות מגיע   

 התיבות - שוב נתעלם ממשמעות ראשי- )4(נשק לקצין , ד"בס .3

 ד"סמג. ד-מג-בתוך סד ונקבל ס) שהוא נשק(נכניס מג  .ד"בס   

 .על כן הוא הפתרוןו,  הוא קצין  

 

 אות+ ב-חלק שלישי 

במקרים רבים בך אינו מלחין אלא בקשה להכנסה , בתשבצי היגיון

אלא בקשה ) או ענף(כך גם בד אינו תמיד אריג ". כף"בתוך 

 :הנה שתי דוגמאות". דלת"ה בתוך להכנס

 טבעי - התהליך העל- )מ"כ) (5(טבעי -בך הצלוב בתהליך על .1

 ) הצלוב(כישוף הוא הפתרון כי יש בו ישו . כישוףהוא    

 .ף-ישו-כ): בך(בתוך כף    

 ת -יו-זאת כי דל. דליות הפתרון הוא נחל - )5(נחל בד הפנר  .2

 ).בד(בתוך דלת ) הפנר(הוא יו    

 

 "ב" ואריאציות לאות -חלק רביעי 

אלא באלטרנטיבה , "z - בy"לעתים אין משתמשים בנוסחה המפורשת 

 .z בתוך yהמרמזת על הצורך להכניס את 

 :דוגמאות

  הפתרון הוא - )6(או יתוש  בלע דבר מאפה כמו שיובל מסנר .1

 דהיינו ופל , ס-ופל-אנופלס הוא אנ. שהוא יתוש, אנופלס   

 אך גם , לן' אמנם צ-כמו שיובל מסנר (בתוך אנס ) מאפהדבר (   

 , "כמו שיובל מסנרבדבר מאפה "עד כה התרגלנו לנוסח ). אנס   
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  , אם כן".  דבר מאפהבלעכמו שיובל מסנר " הוא וכעת הנוסח   

 ".y בלע z"הוחלפה הפעם בנוסחה , "z -ב y"הנוסחה    

  הפתרון הוא - )2,3(צלל בגופה של מיקי , לעיני כל הוא בלע .2

 מיקיבלע בתוך (ם הוא בלע בקם -בל ע-ק). לעיני כל (עם קבל   

 הנוסח  רשום כאן, "מיקיבבלע "במקום הנוסח הרגיל  ).קם   

 ". מיקיבגופה של צללבלע "   

  - )י יורם הרועה"עפ) (7(הם מטבילים את הטירן בכבוד רב  .3

 מכיוון ! י לסוג הרביעמתוחכמת ביותרזוהי דוגמה    

 . בתוך מים) טירן(יש להכניס עריץ , שמטבילים במים   

 " הם"כי , מעריציםהוא  הפתרון. ים-עריצ-מתקבלת המלה מ   

 ".בכבוד רב"עושים זאת    

בדרך כלל שומרים בתשבצי . אלה היו דוגמאות יוצאות דופן

 ".z - בy"ההיגיון על הנוסח 

 אזהרה

קורה שאנו כה . יא רמז להכנסהשה" ב"כעת התרגלנו לחשוד באות 

מקשה עלינו את " ב"-לתהליך זה עד ששימוש רגיל ב" מכורים"

 :בהגדרה, למשל, כשנתקלתי. הפתרון

 )6) (י מוטי ולהויז"עפ(ברכה בעיר בגרמניה 

שם של עיר בתוך רכה או + ניסיתי להכניס ברכה בתוך עיר או ב 

שהבנתי עד . ולא יצא מזה כלום, מקום בגרמניה בתוך עיר

כך . שם של מקום בגרמניה+ שם של עיר + ב : שהפתרון מורכב כך

-ב= עיר -ב(בון +א"ת+וגם ב,  שהוא ברכהבתאבוןהגעתי לפתרון 

 ).שם של עיר בגרמניה= בון , א"ת

אך גם , הגדרותיו של מוטי ולהויז הן בדרך כלל הקשות ביותר

הגדרות "ועוד אגיע לכך בפרק , שאני נתקל בהן, המדויקות ביותר

ידי כך -ברצוני להעיר שאפשר להפוך הגדרה לקשה מאוד על.". ו.מ

הגדרה קשה אך ". לא חוכמה"וזו , שעושים אותה ללא מדויקת

 ...של רבים מקליקת מחברי ההגדרות" משאת נפשם"מדויקת היא 

 ".מחלקת בתוך"אציג תשבץ המורכב ממה שלמדנו ב, כתרגול, כעת

 -ל בתשבצי ההיגיון שכבר מקוב: שימו לב, לפני כן

 ).בשל הכינוי שהדביק רפי רשף ליואב קוטנר(יוד =י=קוטנר. 1

 ").יימס בונד'ג"ר נו מסדרת "לכבוד ד(נו =דוקטור. 2

 .הולנדי=ון. 3

 

 ".מחלקת בתוך"התשבץ הבא הוא תשבץ 

". מחלקת בתוך"בתשבץ מסתתרת הגדרה אחת ויחידה שאינה מ: אזהרה

 !אך היא אינה כזאת, שהושתלה בה" ב"היא נראית ממחלקה זו בשל 

 .כדי שיהיה לכם במה להיאחז, בתשבץ נתונות כבר כמה אותיות
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 57פתרון התשבץ בעמוד                           3תשבץ מספר 
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     18 17      

           

 

י    

 ק  19  

 

        

 

מ    

 

, יש חבר במדבר.1 מאוזן

) 3,2(אבל הוא קטנוני 

) י אמנון בירמן"עפ(

של " הוצאה מוועד הורים."4

) 4(אות יוונית בפרפר 

ישנו גורם גנטי במטת .7

במות .8) 5(העובדת במטבח 

) 5(דה מתחת לאדמה בן יהו

באם שבחבל הארץ ' ר.9

הבו בנות .11) 3(י "התנכ

רואים .13) 6" (ליברליות"

באת .14) 6(בהיחבא בם חזה 

בילו .17) 4(מפתח העיר 

הנשיא .18) 5(מתנה יפשיטו 

אהרון .19) 5(בוין בתענית 

 )5(בקר בהודו 

  מאונך

ברור סטיבנס באוניברסיטה .2

ר יקימו את קוטנר בדוקטו.3) 5(

 חודשים 3עב עולה ברון .5) 4(

) 5(הסוף של בסמת הפנר .6) 5(

 נעלה  עבררואים כדורגלן.9

מטורף מאמץ אל .10) 5(באוחנה 

סיכות .11) 7(לבו עבורי אריה 

) 7(בנם ככווית לכוויתים 

מחפש בונים שאינם עקשנים .12

) 5(בוראת בית וחבל .15) 6(

 )4(סנדרין עם הולנדי בבר .16
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מחלקת "ברצוני להציג ואריאציה נוספת של , למהלסיום ולהש

 .שאפשר להיתקל בה בתשבצי ההיגיון השונים, "בתוך

 :נתבונן בדוגמה

 )5(אופנת נשק בגרמניה 

בתוך בון ) נשק. (ט. נ-בנטון מורכב מ. בנטוןמדובר באופנת 

שהיא (כדי להכניס נט לתוך בון , בעצם). עיר בגרמניה(

 :כה להיותההגדרה היתה צרי, )בגרמניה

 )5(אופנת נשק בבגרמניה 

מכיוון , אחת שנעשה בהגדרה" ב"-איני אוהב את החיסכון ב

אך אני חייב לציין שקיימת אפשרות , שההגדרה אינה מדויקת

 .להיתקל בהגדרות מסוג זה

 

 
 ונותש
 

, בסעיף זה אציג כמה סטנדרטים מקובלים בתשבצי ההיגיון

 .שמשתמשים בהם בכל סוגי ההגדרות

 גימטריה. 1

 :נסתכל למשל בהגדרה

 )5( חותכים במדבר 3

והפתרון הוא , )מבצעים ברית מילה(מלים =חותכים, ג בגימטריה=3

 . אשר חיים במדברגמלים

 :דוגמה נוספת

 )3( של המפלגה שהיתה 80כ "היה ח

והפתרון , )כיום חלק ממפלגת מרץ(המפלגה שהיתה היא רץ , פ=80

 .כ לשעבר" ח- פרץהוא 

כך למשל בהגדרה . להקשות אין כותבים את המספר המדויקכשרוצים 

 :הבאה

 )6(אוכלים כמה עשרות כלי דם 

, נימים הם כלי דם, "צ"או בגימטריה , 90כמה עשרות זה למשל 

 .שאותם אוכלים, צנימיםוהפתרון הוא 

 אותיות מיוחדות. 2

" נ"למשל האות ". שפת התשבצאים"-ישנן אותיות המהוות קודים ב

כישלון הטבח "לפיכך פתרון ההגדרה ". כישלון"היא בשפתנו 

 .מסיבה=טבח ונשף=שף, כישלון=נ". נשף"הוא )" 3(במסיבה 

 ".למד"או " תלמיד"היא בשפתנו " ל"האות 

 ".וי"מקבילה בשפתנו לצירוף האותיות " ניצחון"המלה 
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)" 3(ניצחון או דוד , תלמיד"הוא פתרון להגדרה " לוי"אם כן 

דוד למד "הוא גם פתרון להגדרה " לוי). "וי=ןניצחו, ל=תלמיד(

שכן , אם זו מופיעה בחלק המאונך של התשבץ, )"3(על הניצחון 

 .וי-ל מעל ל אז נדרש

ולכן , 00לזוג הספרות ) בכתב(דומה " סס"צירוף האותיות 

הוצאת "פתרון ההגדרה , אם כך". בית שימוש"משמעותו בשפתנו 

שכן ". סרוס"הוא )" 4(ם היוונית בבית השימוש מוועד ההורי

, בית השימוש=סס, "סרוס"היא " הוצאה מוועד הורים", בסלנג

רו בתוך סס זה -ו, ( ביווניתpרו היא האות (היא היוונית " רו"

 .ס-רו-ס

. שכן אות זו בכתב נראית כמקל, "מקל"נקראת בשפתנו " ו"האות 

הוא )" 3(בעל החיים מקל בשירותים "פתרון ההגדרה , אם כן

 .ובעל החיים הוא סוס, סס=שירותים, ו=מקל". ססו"

מדקדק "הדבר לקוח מהביטוי " (קוץ"נקראת בשפתנו " י"האות 

קוץ לפני דלת לזיכרון "לכן פתרון ההגדרה "). בקוצו של יוד

 ).לזיכרון=יד-ו, ד=דלת, י=קוץ" (יד"הוא )" 2(

 . "מספיק"היא בשפתנו " מ"האות 

אך משתמשים , ן בדיוק קודים אינב-ו, פ, ק, ד, ע, גהאותיות 

סופר בבית "נסתכל למשל בהגדרה . כדי להקשות על ההגדרה בהן

ההגדרה . עני=רש, בית=ב". ברש"הפתרון הוא הסופר ". )3(העני 

כפותרים עלינו . היא מלה בעלת משמעות" בית"מקשה עלינו בכך ש

 ".ב"ולהתייחס לבית כאל האות , להתעלם ממשמעות זאת
 

 : שתי הגדרות יפותעוד, ולסיכום

 )י גדי סמואל"עפ) (3(כשהרכיבו לבית דלתות נשאר עזוב 

כדי " ד"שתי אותיות " ב"לאות " מרכיבים"כאן . בדדהפתרון הוא 

 .לקבל את הפתרון

 )י יורם הרועה"עפ) (3(הקוף למד בעקבות הכישלון בלי בעיות 

אחרי " ל"+"ק"ויש בו , "בלי בעיות"משמעותו . נקלהפתרון הוא 

 .שהיא הכישלון" נ"

 חודש= חדש . 3

 ").חדש("בכתיב חסר " חודש"כדי להקשות רושמים לעתים את המלה 

עמירם סיון  (סיוןהוא " )4(עמירם חדש כאן "כך פתרון ההגדרה 

 ).והחודש העברי סיון
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 בסדר. 4

 .פי סדרן-לעתים אחד הרמזים הוא שהאותיות צריכות להופיע על

 :דוגמאות

 . בגדה הפתרון הוא -  )4( מעלה באמון זה בסדר שהיא .1

 . ואם היא בגדה אז היא מעלה באמון;ה,ד,ג,נשמר הסדר ב   

 י יגאל "עפ) (2,2,3(חברת תעופה שהיא בסדר גמור  .2

 ששומרת על , קיי אל אם הפתרון הוא חברת התעופה - )שילון   

 .K,L,M: הסדר   

 יוחדת שבה נדרש זוהי דוגמה מ- )5(בטריה מוסיקלית מסודרת  .3

 . סול לפני לה, הסדר של תווי המוסיקה   

 . שהיא בטריהסוללהמתקבל הפתרון    

 זרה שפה. 5

. כלל אנגלית-בדרך, לעתים מכניסים מלה או חלק מלה בשפה זרה

אם רוצים שחלק , למשל. במקרה זה על ההגדרה לרמוז על כך

,  אנגליתאפשר לרשום בהגדרה מלכה, queen)(מהפתרון יהיה קוין 

 :הגדרה לדוגמה. ב"או אפילו מלכת ארה, מלכת אנגליה

 אין לחשוד, כשהאנגלי טוען שאני מתארח אצל אן

 )4(בו בסילוף האמת 

 -מי אצל אן " נארח. "me((כשהאנגלי אומר אני הוא משמיע מי 

הוא אמין ולכן  (אמיןונקבל את הפתרון , נכניס מי בתוך אן

 .")אין לחשוד בו בסילוף האמת"

 :דוגמה נוספת

 )6(מבקש האנגלי מהווטרינר , "עשה משהו קטן"

והפתרון הוא הווטרינר , )דו ליטל ("do little"האנגלי מבקש 

 .דוליטל

 למשל/ גם / אולי . 6

או , כלב, סוס, הפתרון יהיה חמור, כשבהגדרה כתוב בעל חיים

 .בעל חיים אחר

ל לכתוב נוכ" בעל חיים"אם נרצה שהפתרון יהיה , לעומת זאת

 ".אולי סוס"או " חמור למשל", "גם כלב"בהגדרה 

מגדיר " גם שך"-ו, "ים"מגדיר " אולי התיכון"באופן דומה 

 ".רב"

. הוא ים" )2(אולי התיכון יודע מי "פתרון ההגדרה , לדוגמה

 .ותיכון הוא מקרה פרטי של ים, משום שים הוא אנגרם של מי זאת

 ")ה הפךז", "גששית"או ב(איפכא מסתברא  .7
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מתקבל על הדעת לכתוב בהגדרה , "טמן"כדי להגדיר את המלה 

" טמן"בתשבצי ההיגיון יש המתירים להגדיר את , אולם". החביא"

 :כך למשל בהגדרה". לא גילה"ידי -על

 הוא לא גילה שלמרות ציונו הנאה לא

 )י גלי שמעוני"עפ) (3(הצליח 

ן ) +  נאה ציון-טוב מאוד (מ " הציון ט- טמןהפתרון הוא 

 ").לא הצליח"או , נכשל(

אך , לא תמיד מי שלא מגלה מחביא. אמנם אין זו הגדרה מדויקת

באופן דומה אפשר . צורת הגדרה זאת מקובלת בתשבצי ההיגיון

לא היה "ידי -על" שמח", "לא האט"ידי -על" האיץ"להגדיר 

 .על אף חוסר הדיוק שבכך', וכו, "עצוב
 
 
 
 חלקת ההשלמותמ
 

אם (ממחלקה זו מופיעות בעיקר בתשבציו של אמנון בירמן הגדרות 

 ).גם בתשבצי היגיון אחרים כי

 הנוסח הרגיל. 1

והפתרון הוא מלה שלישית היוצרת , ההגדרה מורכבת משתי מלים

או צירוף מקובל כלשהו , מטבע לשון עם כל אחת מהמלים שבהגדרה

 :דוגמאות. עם המלים שבהגדרה

 )3(בושת קולנוע  .1

 .בשל קיומם של בית קולנוע ובית בושת, ביתפתרון הוא ה   

 )3(מגן שמש  .2

 .בשל הצירופים מגן דוד ודוד שמש, דודהפתרון הוא    
נוסיף דוגמאות . אובנוסח הרגיל מופיעה במקרים רבים המלה 

 :לכך

 ).2-בדיוק כמו ב (דוד - )3(מגן או שמש  .3

 )י אמנון בירמן"עפ) (3(שביתה או שביתה  .4

 כי ישנו נשק השביתה וישנה שביתת , נשקהפתרון הוא    

  הגדרות ;"חירות המשוררים"-במקרה זה נקט בירמן ב. נשק   

 , "שביתת השביתה"וגם , "שביתת או השביתה"מדויקות יותר הן    

  הידיעה הנדרשות א"בהגדרה מהטיות או מה אך לעתים מתעלמים   

 .לפתרון   

 הנוסח הארוך. 2

-על. אך בהגדרה יש יותר משתי מלים,  הוא אותו עיקרוןהעיקרון

 :לדוגמה. ידי כך אפשר ליצור הגדרה שהיא משפט בעל משמעות

 )3(מורה המלך משל ארץ בורמה 
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דרך , דרך המלך, בשל קיום הצירופים מורה דרך, דרךהפתרון הוא 

 .דרך ארץ ודרך בורמה, משל

 בין. 3

מופיע בהם אחרי " דוד. "ראינו את הצירופים מגן דוד ודוד שמש

מופיע בין " דוד", אמנון בירמן יאמר שאם כך. מגן ולפני שמש

 :ועל כן ההגדרה, מגן לבין שמש

 )3(בין מגן לשמש 

 .ותואמת את הניסוח האהוב עליו, דודמתאימה לפתרון 

 חצי הנוסח. 4

 :נסתכל לדוגמה בהגדרה

 )י אמנון בירמן"עפ) (4,3(? כיצד יחבר דוס אחרי מעלה

 :כי, חרס בידוהפתרון הוא 

אחרי " חרס בידו"ובו מופיע , "מעלה חרס בידו"קיים הצירוף . א

 ".מעלה"

 ".יחבר דוס"הוא אנגרם של " חרס בידו. "ב

ובחלקה היא , הגדרה זו שייכת בחלקה למחלקת ההשלמות, אם כן

 . מסוג אנגרם

, כתרגול נציג עתה תשבץ שהגדרותיו שייכות למחלקת ההשלמות

גם בתשבץ זה ". שונות"תמכות גם על המידע שנרכש בסעיף ומס

 .כדי לסייע בפתרון, נתונות כבר כמה אותיות
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