
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
2( לבוש בלו� ומלוכלך, 9( בת קול, 11( מ�ן צ�י

פור בנ�ו ז�לנד, 12( מ�לת הכפלה, 13( מטבע כסף 
קדום, 15( צמח קוצנ� בעל פר�חה צהובה, 16( 
א�צטד�ון, 17( צנצנת, 19( מ�ן כד בעל שול��ם 
מחודד�ם, 20( תסמונת מהקשת האוט�סט�ת, 21( 
הר�ם ב�וון, 25( ע�ר במרוקו, 26( חמאה הוד�ת, 
27( ר�קוד מלחמה מאור�, 30( לחם הוד�, 32( מ�ן 
אטר�ות �פנ�ות, 34( סנדל פשוט קלוע מחבל או 
38( חומר כ�ור, 39( ענף, 41( �ח�דת הסי  מענפ�ם,
42( א�ל ברזל לנ�גוח חומות, 44( ע�ר במקי  פק,

דונ�ה, 47( כל� מאור, 48( צע�ר פוחז קל דעת, 50( 
עשב רב שנת� ממשפ' הז��פנ��ם, 52( בכור, 53( 
55( משקה חר�ף אלבנ�, 56( תו נג�י  עשב תרבות�,
נה, 57( מכרסם באמר�קה הטרופ�ת, 59( שבט 

א�נד�אנ� באמר�קה, 60( כלב שמ�רה הונגר�.
אנכי: 

1( סרט של פל�נ�, 3( אחור� הגוף, 4( טורף 
ממשפ' הסמור��ם, 5( מושב בצפון ל�ד שלומ�, 
6( אבן �קרה, 7( מצבת ז�כרון, 8( השם הרומ� 
לחצ� הא� הא�בר�, 10( ע�ר בהולנד, 12( ב�רת 
נהר   )16 חרבות,  תל   )14 הדר',  דקוטה 
באוקרא�נה, 18( שן של מפתח, 19( א� �וונ�, 
22( מערב, 23( נ�מפה במ�תולוג�ה ה�וונ�ת, 24( 
כ�נו� גנא� לאל�ל�ם, 28( קלף חזק, 29( תן, 31( 

אמו של פרסאוס במ�תולוג�ה ה�וונ�ת, 33( ספר 
35( מ�ן דגן בש�מוש העי  של קורמאק מקארת�,

דה האת�ופ�ת, 36( גבעה נ�שאה, 37( מראש� 
תנועת ההשכלה בגל�צ�ה, "מגלה טמ�ר�ן", 40( 
משורר וסט�ר�קן רומ�, 42( מ�ן לטאה גדולה, 
43( טורף ל�ל�, 44( כ�נו� לאל�שע בן אבו�ה, 
45( פרצופון, אמוט�קון, 46( נוזל בגוף, 47( אלת 
הל�לה הקדומה במ�תולוג�ה ה�וונ�ת, 49( זן של 
תפוח� אדמה, 51( או�ב, 53( מודל, 54( ש�ח בר 
קוצנ�, 57( מ�לת בר�רה, 58( כל� נש�פה ס�נ�.
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עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי:
1. הר� הקרנן הגב�ר מה�רות וחזר לבשורה המרי

נ�נה )6,4( 7. כשנו� חוזר זה בסדר )3( 8. זורק�ם 
7( 9. כדוי )את אסתר בש�א? )עפ"� אל� מועלם( 

רסלן עבר הופך אחרא� משמעת עם פה מלוכלך 
)עפ"� גל טרוקמן( )4,3( 10. הרג�שו שהם זקוק�ם 
לאפוטרופוס, בק�צור )3( 11. חרוץ כמו תמר )עפ"� 
אל� מועלם( )4( 12. קמע למסכן בב�ת החול�ם )6( 
13. ובשנ�ה זו... )עפ"� אל� מועלם( )3( 14. פ�לוי

סוף ודוקטור זה מותרות )עפ"� �וס� א�לן( )6( 16. 
4( 19. הרי )בל� לה�ות נחמד )עפ"� אל� מועלם( 
צה הוא? להפך, לא רצה )עפ"� �רון רחמ�ם( )3( 
20. מה �עשה בב�ת המת? ב�ת המת ��הרס )עפ"� 
4,3( 22. רק נולד וכבר גמר אונ�י )אור� בןידור( 

ברס�טה הת�נוק שלהם?! )עפ"� �רון רחמ�ם( )5,2( 
23. לכו לכם לשלום )3( 24. �ובל �קח לו עוזר? 

לא נראה לנו... )עפ"� אל� מועלם( )4,2,4( 
אנכי:

1. ההוצאה נקובה בל�ש"ט )5( 2. שמת פעמ��ך 
לכ�וון ה�צ�אה, חסרת תרבות שכמותך! )עפ"� 
א�צ�ק בלול( )מ( )7( 3. מחסן מפחד במה )עפ"� 
6( 4. "ב�ן שת� ער�ם" בגרסת ג'ון פוי )�ובל רענן( 

רד )עפ"� עופר קצ�ר( )5,3( 5. כולם מתקבל�ם על 
המקום )עפ"� דורון לו�( )4,3( 6. מעובד במה אנ� 
נה�ה ראש ממשלה לשעבר )4,4( 11. גנב קופה 

וגם מכנ�ס נש�ם להר�ון — זה �ותר מד� )עפ"� �גאל 
ש�לון( )5,3( 12. ק�נוח מקצוע�, בק�צור )3( 13. 
ג�נונ� משחק כס�מן למצוקה )עפ"� אל� מועלם( 
)8( 15. בעקבות הצד�ק �ג�עו צמד רע�ם לעשות 
7( 17. לראות את רפאי )שמח )עפ"� אל� מועלם( 

ל� במ�טה? זה אפשר� )עפ"� �גאל ש�לון( )מ( )5,2( 
18. נדב כמה שלא ה�ו �כולות לשאת )3,3( 21. 
ננער ונגלה שהוא מא�ר )עפ"� אור� בןידור( )5( 
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תשבץ היגיון  יורם הרועה

קילר סודוקו

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. 


