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עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
1( מנשיאי ארצות הברית, 8( מלך אירי במאה 
9( ניצוץ, 12( תיקו בש�ח  השנייה לספירה,

מט, 13( אליל כנעני, 16( מערב, 18( עוקץ 
מעוקצי הדקל, 19( כהן בשפה האמהרית, 20( 
�מאה הודית, 21( משאבת הדם, 23( של�, 
הושיט, 25( כו� ה�יים המצרי הקדום, 26( 
בליסטרה, 28( עיר באיראן, 30( קטליזטור, 
31( שי� הגדל במל�ות ובמדבר, 32( מין פיח

תה תימנית, 35( צהלה, 37( לוגריתם טבעי, 
38( תבלין ל�, 40( מצבת זיכרון, 41( טורף 
לילי, 42( שמא, 43( ספר כריתות, 45( כלי 
47( נני�, 49( זעיר, 50( של�וח  קטן לנוזלים,

פה, 52( פצעון בפנים, 55( מצביא ומדינאי 
ארגנטיני, כונה "המש�רר".

אנכי: 
1( מאכל אתיופי, 2( מושב כבוד, 3( בהמה 
בטיבט, 4( נרתיק קטן שמצמידים ליונת דואר, 
5( מטבע יפני, 6( בית הבליעה, 7( מין מאכל 
נהר   )11 קדמון,  עברי  כתב   )10 צרפתי, 
באוקראינה, 14( נהר בסיביר, 15( סטרס, 17( 
20( התכופף, 22( �לקיק אלמח  מים רות�ים,

נטרי, 24( �ומר כיור, 25( מאכל קוריאני, 26( 
תצרף, 27( א�ד התאומים של יהודה מתמר 

כלתו, 28( רצען, 29( �ריץ, סדק, 33( תכשיט, 
34( נרו יאיר, 36( יונק זעיר אוכל �רח  עדי,
עוף   )39 בסיביר,  מלו�ה  ימה   )38 קים, 
שדון   )42 �שבונייה,   )41 באוסטרליה, 
שייקספירי, 44( עווית לא רצונית, 46( כינוי 
לעומרים של אלומות, 48( מין פיתה הודית, 
51( �ומר נרקוטי, 52( שן �ותכת, 53( עופץ, 

54( שבט אינדיאני באמריקה.
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קילר סודוקו

פתרון קילר סודוקו מהגליון הקודם קילר סודוקו
 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. 
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אופקי: 
21+11 אנכי. ירושלים תלאביב )ע"פ יגאל שיח

לון( )מ( )5,2,6,3( 7. ספר שיריה של ר�ל אינו 
3( 8. כואב לנו שאינו בדרך הנח )�ף מכשלון 
כונה )5,2( 9.  אורגיות בירושלים )5,2( 10. 
היתה ש�קנית בעיר שלם )3( 11. במושב אינך 
�סר )4( 12. כנוי פרוביזורי שמ�זיר מטבע 
מעור רך )4,2( 13. נעלי דודי )3( 14. הבו להם 

4,2( 16. הוא מספר שנ�לתם בירוח )אופרה! 
שלים )4( 19. מטבע שקונה בתים בירושלים 
)3( 20. שפירא עם לבנה — הרכב מנצ� )7( 
22. אני מעורב )עפ"י יוסי אילן( )7( 23. כולל 
3( 24. אי�ול יהודי מהח )מוטי, רובין והשרון 

גאים בצדיק )עפ"י אלי מועלם( )6,5( 

אנכי:
1. עושה עצמה )עפ"י יוסי אילן( )5( 2. ברי, 

חהמזר� התיכון נוגע לענין )עפ"י י�יאל שלי
טין( )מ( )7( 3. מה עשיתי כשיצאתי ברקוד? 
ירושלים  השיר,  לדברי  להאמין  אם   .4  )6(
זקוקה לצנתור )עפ"י אמנון בירמן( )4,4( 5. 
בית   .6  )7( לשכונתם  שדות  מבקשים  הם 
ירושלמי שול� את תלמידיו ה�דשים  ספר 
יוסי אילן(   לקורס באמצעות קופ"�? )עפ"י 
)מ( )5,4( 11. למי ידוע שאין בובה בלי גורו? 
)עפ"י מוטי גלברט( )2,2,2,3( 12. מטה א�ד 
שלושה  שומעים   .13  )3( לירושלים  מצפון 
ל"קומץ"  ומצטרף  �וזר  לפני שבני  צלילים 
)6,2( 15. על כל �פיסת סיגריות מתמר� מר 
בייטי בקרם )7( 17. זמרת שהציגה שער לא 
"אל   .18  )2,5( ישראלי  מטבע  של  נכון 
הכדורגל   מהתא�דות  בקש  אותי"  תשאירי 

האירופית )6( 21. ר' 1 אופקי 

תשבץ היגיון  יורם הרועה
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