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עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
1( מפל מים גבוה בשווייץ, 6( סכין שחיטה, 
בלט,  חצאית   )10 ספרדי,  שעועית  נזיד   )9
13( טבעת באף בהמה, 14( נהר באירופה, 
במקרא,  הנזכר  עץ   )18 חבלה,  מלאך   )16
בבלי,  אליל   )20 בסיביר,  מלוחה  ימה   )19
23( אביר קודש, 25( אופוזיציונר, 27( יחיי
דת מידה ללחץ, 28( זה, זאת )ארמית(, 31( 
כלי פריטה איראני, 33( חומה נמוכה, 35( 
היסוס,   )39 בהולנד,  עיר   )36 ועצוב,  נרגז 
חוסר ביטחון, 42( סנדל פשוט קלוע מחבל 
או מענפים, 44( שק עור לנוזלים, 45( עקר, 
כריך   )48 הולנדית,  קידומת   )47 סילק, 
וייטנאמי עם בגט, 49( אמתחת, 52( מטבע 
גיאורגי, 55( הר געש פעיל בקולומביה, 57( 

עיר בשווייץ, 58( סופר עברי.

אנכי: 
1( צנצנת קטנה, 2( קשת, 3( שרוולית, 4( מיי
לת שאלה, 5( אל מצרי, 6( שלב בסולם, 7( 
8( הר גבוה בסיןיסיביר, 11( מחי  קסם, כישוף,

לת עור דלקתית, 12( ארכיפלג באוקיינוס 
הארקטי, 15( נטל, משא כבד, 16( חוד החנית, 
17( סרט של מרטין סקורסזי, 19( ימיה, 21( 
לחם אבירים, 22( רשע, 24( אם המרגלית, 

26( מגאוני בבל, 29( איל ברזל לניגוח חומות, 
30( אכזבה, 32( מין אריג משי, 34( עץ גבוה 
ממשפ' התותיים, 35( משח, 37( תו נגינה, 38( 
עופץ, 40( סיעה, 41( מנביאי ישראל, 43( צייר 
יפני, 44( מחצלת שטיח עשוי קני קש, 46( 
קצת, קורטוב, 50( עיר בירה באירופה, 51( 
מושב בעמק אילון, 53( מילת ברירה, 54( עף, 

הסתער, 55( וולגרי, 56( קנגורו ספרותי.
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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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עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי:
1. בגלל שדברתי לשון הרע הוא שחט את יפתי? 
5,5( 7. מאותם מטי ))עפ"י אסף )עשהאל( סופר( 

בעות שקבל השמן )עפ"י ח. חפר( )3( 8. מה בא 
בסיוע בשניה האחרונה? )עפ"י אלי מועלם( )מ( 
)5,2( 9. כדורגלן מחרחר מהומות בשיר ביכורים 
)עפ"י השמיעה של אליעזר כמון( )2,5( 10. מה 
)3( 11. הגבינה היא  ששותים בבורקינה פסו? 
4( 12. תביאי לחורבני במי )חלום, אבל לא חלומי 
4,2( 13. מלחמה וכביי )עמד זה )עפ"י יוסי אילן( 

שה )3( 14. אדלשטיין ביים אותו בשובו מהסוכנות 
6( 16. הפעילה אחד מחמיי ))עפ"י אלי מועלם( 

שה, אם לא למעלה מזה )4( 19. עלייך לפזר מלח 
ודפנה )3( 20. וילנאי, תתן פקודה לחגוג )עפ"י 
גבול  "אתן   .22  )4,3( אילן(  ויוסי  סלע  אורי 
לשאיפותיך הפליליות" נאמר ב "20 אופקי" )מ( 
)5,2( 23. רעב כמו משורר )3( 24. אורגים סלים 
בשכר נאה )עפ"י השמיעה של אליעזר כמון( )5,5( 

אנכי:
1. פרעה ממליץ: אל תתרחצו שם )מ( )5( 2. מוי
7( 3. זמני נתון ביד המפי )מחה בגבינה הולנדית 

לגה )4,2( 4. הרבה פרשו מחבורת אליעזר בן 
יהודה )5,3(  5. קו אופקי ואנך אמצעי היורד ממנו 
זה לא מציאותי )עפ"י אורי בןידור( )מ( )7( 6. כל 
התשעה — איזה פחד במדרון! )עפ"י אורי סלע( 

)מ( )4,4( 11. הגבינה אינה יקרה, אז מדוע היא 
מאוכזבת? )עפ"י אלי מועלם( )2,6( 12. השמצה 
חוזרת מביאה חורבן )3( 13. פושע, לא ממנו יצאה 
ליזה! )עפ"י דני ליבליך( )8( 15. את אבלו עטף 
בכסף ופרח )7( 17. גינתר גראס כתב ביוגרפיה 
3,4( 18. מיי )של בן יפונה? )עפ"י עופר קציר( 
4,2( 21. הכי )כאל ובטלר הולידו משורר דקדקן 
סף לא כאן, אבל החיה? )עפ"י איציק בלול( )5( 
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