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עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
2( לבוש בצבע ארגמן, 9( קלף חזק, 11( אל הקוף 
ההודי, 12( מסך מחשב, 13( בעל חיים במקרא, 
15( מידה קדומה לנוזלים, 16( מושב דתי ליד 
17( כינוי לאריג צבעוני תלוי מהה  אור יהודה,
19( צבע אדום במקרא, 20( תסה  מזרח הרחוק,

מונת מהקשת האוטיסטית, 21( בנו של סנחריב 
מלך אשור, 25( סלע, צוק, 26( תל חרבות, 27( 
30( בןהמין, 32( אתר ארה  עלוה, כל עלי הצמח,

כיאולוגי בתוניסיה, 34( עיר ביוון, 38( סרט של 
39( אתר ארכיאולוגי ליד מגיה  רומן פולנסקי,
דו, 41( טיל ישראלי, 42( לחם הודי, 44( מדבר 
עיר במרוקו, 48( צמח  בארצות הברית, 47( 
50( מאכל הודי, 52( עיר בטוה  ממשפ' הורדניים,
רקיה, 53( מעשה, 55( צמח בושם מקראי, 56( 
מילת משאלה, 57( סופר אמריקאי, 59( מטבע 

אלבני, 60( זמר יהודי אמריקאי.
אנכי: 

1( במאי אוסטרלי, 3( תו נגינה, 4( מין פסטה, 
5( צייר צרפתי, 6( פיזיקאי הודי, חתן פרס נוה
בל, 7( מטבע יפני, 8( לבוש בלוי ומלוכלך, 10( 
סוג של אריג יקר, 12( תאנה בשלה לגמרי, 14( 
עיר בצרפת, 16( מין מחלת עור, 18( גבה לב, 
19( לימוד, 22( אם המרגלית, 23( מין עץ, 24( 
שכונה בירושלים, 28( ענף עבה, 29( עיר בהולנד, 

31( חגב מדברי, 33( סנדל פשוט קלוע מחבל או 
מענפים, 35( רסיסי לילה, 36( תו נגינה, 37( 
נהר  שופן, 42(  יצירה של  שוטה, 40(  כסיל, 
באירלנד, 43( משאבת הדם, 44( קיבוץ בנגב, 
45( חשבונייה, 46( מצבת זיכרון, 47( גשר קשה

תות בלוקסמבורג, 49( מין לחמניות סיניות, 51( 
קידומת הולנדית, 53( מלך החיות, 54( אגם בסין, 

57( ידית, 58( כוח החיים המצרי הקדום.
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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: 
)מ(  )עפ"י אלי מועלם(  1. אפדרין כשוחד? 
)4,2,5( 7. סופר קבע )3( 8. זמר ומורו על מגה

רש הכדורגל )מ( )7( 9.  מפיק בצי רכב )7( 10. 
שמעתי שכך דברו בה משמיציה בממשלה )3( 
11. יונה שרחמה נאטם )עפ"י יוסי קאופמן( 
)4( 12. תכי אותי בלי חידקים )עפ"י יובל רעה

נן( )6( 13. פניה מקובלת לא רק בצי )3( 14. 
כשיכנס לזירה יהפוך צמח מוסרי )6( 16. מה 
4( 19. מוה )עשה הסופר במשחק הפוקר? )מ( 
3( 20. שלחת עז לוה )סד חינוכי טוב בבלגיה 

עידה? )7( 22. עפ"י תהלים עליך לומר "יש לך 
אש?" )4,3( 23. ישוב צמרת יודע שמות נשים 
)עפ"י אורי גפני( )3( 24. כדורגלן שוכן עם 
מרעיל קטוע זנב שעשה מוסיקה )עפ"י דורון 

לוי( )4,7( 

אנכי:
1. יש בכלי לכלוך שגורם סתימה )5( 2. נשיא 
7( 3. שורפים כשוה )פעמים בישוב קהילתי )מ( 
6( 4. לפרס ישה )בר גלים )עפ"י איציק בלול( 

ראל ייערך טקס אנגלי )4,4( 5. המלחין מציין 
נצחון על המשורר )7( 6. החוקר בודאי הודה 
לי בסתר לבו על פרס ישראל )4,5( 11. גבור 
זאירי, לא "פרסי", ממשפחה פולנית )5,4( 12. 

"כולם אשמים" — ורבים הלכו אחריו )3( 13. 
הולך בתל, רודף כדים ומעלה חרס בידו )8( 
15. ירק שמאחסנים  במקפיא סביב רוב השום 
)עפ"י יוסי קאופמן( )7( 17. התפנקות בקטנה? 

הלמה מי מת? )עפ"י השמיעה של נועם פולב
רניס( )3,4( 18. הסופר לומד צד אחר )3,3( 21. 

המה את יכולה לעשות בספר? אומרים שתמ
צאי בו שני אביזרים חיוניים )5(  
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