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עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
1( עי� אשו�ית קדומה על נה� הפ�ת, 8( ש�ר
9( קלף חזק, 12( איל ב�ר  ש�ת פ�חים בהוואי,

זל לניגוח חומות, 13( משו��ת יש�אלית, 16( 
בת קול, 18( מסך מחשב, 19( מין מנעול, 20( 
21( יחידת שטח לק�קע, 23( כלי מלר  דפנה,

חמה קדום, 25( ממציא הטלפון, 26( תעיית 
מבט, 28( אזו� בד�ום אנגליה, 30( שנאה, 
איבה, 31( כלי פ�יטה אי�אני, 32( עי� בניו 
זילנד, 35( צמח הגדל בע�בה, 37( גבה לב, 38( 
עי� ב�ומניה, 40( לחם הודי, 41( כוח החיים 
המצ�י הקדום, 42( מלכודת, 43( מין נו�ה, 
45( שפי�, לא ממאי�, 47( ה� געש באינדונזיה, 
49( מלחין ג�מני, 50( חומ� ממכ�, 52( שדה, 

שטח ז�וע או נטוע, 55( במאי אמ�יקאי.
אנכי: 

1( עי� בקמ�ון, 2( מכלי השחמט, 3( מילת 
שלילה, 4( ציפו� קטנה באפ�יקה, 5( ימה 
באי�לנד, 6( כלי קטן לנוזלים, 7( ספין, 10( 
סוף, 11( תאנה בשלה לגמ�י, 14( שיח ב� 
קוצני, 15( מדב� בקזחסטן, 17( עוף דו�ס יום 
קטן, 20( כינוי לגיהנום, 22( המלאך הממונה 
24( שלחופה, 25( זלזול, תיר  על הגשמים,

עוב, דחייה, 26( לחמניות שמ�ים מאודות, 
27( הב�יק, ציחצח, 28( כלי פ�יטה טו�קי, 

29( סג�, החביא, 33( תאנה לא בשלה, 34( 
פתח, 36( עי� נמל בבלגיה, 38( טו�ף קטן 
באפ�יקה, 39( בטנונית, 41( מין אנטילופה 
42( גיבו� "תקוות גדולות" לדיר  באפ�יקה,
קנס, 44( אם האלים במיתולוגיה הקלטית, 
46( עץ יע� ונוי קוצני, 48( �יק, שדוף, 51( 
52( שנשמה באפו, 53( מיר  לוג�יתם טבעי,

לת משאלה, 54( נ�גז ועצוב.
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תשבץ הארץ  טומי שמיר

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: 
1. פ�י מחשבה בפ�סומת )5,2,4( 7. פה חיים עגר

לה וזבוב )3( 8. בקשתי מהן לבוא ולהסבי� מנין 
תזה משונה זו )7( 9.  טיפוס שלילי בעד ניוריו�ק 
כעי� שחוב�ה לה יחדיו )7( 10. הנבל מסייגון 
)3( 11. מה לניורהייבן ב�זומה של דטנ�? )עפ"י 
4( 12. משו�� או �קדן, תלוי בנר )אלי מועלם( 
קודת המבט )עפ"י אתי דואק ואו�י בןרדו�( )מ( 

)3( 14. אב�הם אליהו  )6( 13. ל�גל הפ�שה 
ויהושפט נמנים על משפחה עתיקה )6( 16. הוא 
4( 19. העולם סובל מקור )חייב להתב�ב� אצלן 

�וזיה )עפ"י יוסי אילן( )3( 20. שמענו שהזמ� 
עשה חו�... )מ( )4,3( 22. חת�ן ידידותי )עפ"י 
3,4( 11+23 אנכי. חקי�ת הזוג ד�ר )אלי מועלם( 
עי אינה מתבצעת בד בבד, כמו שאומ�ים )עפ"י 
נפתלי ג�אד( )3,3,3,3( 24. אינם בטוחים שזה 
הגן האח�אי להתק�חות )עפ"י אלי מועלם( )6,5( 

אנכי:
1. שמעתי שהוא משתכ� כשהוא משתמש במי 
קולון )עפ"י יוסי קאופמן( )5( 2. מצחיק ל�אות 
גב� בעו� דב )עפ"י איציק בלול( )7( 3. להוציא 
4,2( 4. מתר )את הנשמה בין העינים ובדיוק בזמן 
פללים ב�חוב ס�גיי )עפ"י משה פלדמן( )8( 5. 
מה תעשי למנוע סוף שחו� בצפון א�ה"ב? )4,3( 
6. העיתונאי: "במוסף שע�כתי הבה נדון בביצתן 
המקושקשת" )6,3( 11. �' 23 אופקי. 12. טה� 
אותם ושילם )3( 13. הבבלים מחוץ לניוריו�ק אינם 
חיים בקבוץ )או במושב( )8( 15. אולי לא ה�בה 
יות� מ–23 ג�ם, אך משמעותי )עפ"י יוסי אילן( 
)4,3( 17. דוקא בלבוש לא חגיגי ניכ� חינו של 
איש דת )7( 18. לא מתייחס ב�צינות להשתתפותה 
של הלן בס�ט )3,3( 21. בחלומה זה �צתה זכיינית, 

כפי ששמעתי )עפ"י יוסי אילן( )5(
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תשבץ היגיון  יורם הרועה


