
 2 0 1 7 י  ל ו י ב  2 8 ץ  ר א ה ף  ס ו מ

עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
1( קיבל מה שמגיע לו, 8( �ר של חלב, 9( א�נ

דרטה, 12( סופרת ומשוררת ישראלית, 13( 
16( אלת המוות במיתולוגיה ה�ונ  יום ראשון,

רדית, 18( עיר בצרפת, 19( תחבושת היגיי�ית, 
20( אלבום של מייקל ג'קסון, 21( חומה �מונ

כה, 23( עיר במרוקו, 25( �יצוץ, 26( מין צמח 
בר, 28( עיר באיטליה, 30( סט�דרט, 31( �הר 
32( עלווה, כל עלי הצמח, 35( פסונ  בצרפת,
37( עיר מרנ  לת, משהו �טול ערך )בהשאלה(,

פא בא�גליה, 38( חריץ, סדק, 40( מחשבה, 
41( אויב, 42( מילת ת�אי, 43( סי�וס, 45( מין 
47( שם העט של המשוררת עליזה גרינ  �ורה,

�ברג, 49( קיים, 50( משחק לוח סי�י עתיק, 
52( כלי �שיפה מזרחי, 55( סילק, חיסל.

אנכי: 
1( אי יוו�י, 2( קסם, כישוף, 3( עיר במרוקו, 4( 
"כי�ור ה�ילוס", 5( בהמה בטיבט, 6( תסמו�ת 
7( טורף ממשפ' הסמונ  מהקשת האוטיסטית,
ריים בצפון אמריקה, 10( �קיק בסלע, 11( יו�ק 
14( אם האלים במיתונ  טורף ממשפ' הגח�יים,

לוגיה הקלטית, 15( סופר בתקופת יאשיהו מלך 
יהודה, 17( מין צמח עשבו�י, 20( תפח, צבה, 22( 
צמח עשבו�י ממשפ' המצליבים, 24( ספר של 
דג מאכל, 26( סרט של  מין  פי�ק, 25(  אורי 

אקירה קורוסאווה, 27( קבוצה את�ית בסין, 28( 
מידת �וזלים קדומה, 29( אלה יוו�ית, 33( פיל 
ספרותי, 34( מכשיר עי�ויים קדום, 36( אליל 
38( בעל חיים במקרא, 39( פילוסוף גרנ  כ�ע�י,

מ�י, 41( משקה חריף רומ�י, 42( ממלכי מדיין, 
44( שולחן קטן, 46( שבט חייזרים אגדי בסין, 
48( עוף גדול ש�כחד ב�יו זיל�ד, 51( מן הצאן, 

52( לחם הודי, 53( מערב, 54( תל חרבות.
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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: 
1. ג'אווה בין שתי מכו�יות זה כמו מחלה תונ
קפ�ית )עפ"י אורי סלע( )11( 7. המושב שלא 
4,3( 8. משנ )האמין בעדי�ות )עפ"י יוסי בוגין( 

דרת מאחור )3( 9. ריקה או רכה? )3( 10. בן 
ניפת הוא בדיה זולה לפעמים )עפ"י טלי רובי

�שטיין( )7( 11. השיח יטרידן )עפ"י איציק 
בלול( )6( 13. להכ�יס רב, לערבב, להוציא רב 
)עפ"י אלי מועלם( )4( 15. הוא מחמם בקריאתו 
)3( 17. מחבר "18 א�כי" פתח פה לפ�י ראש 
4( 19. באיזה אולם שומעים את דבנ )הלשכה 

רי אשכול? )עפ"י יוסי קאופמן( )6( 22. סולם 
משחק לקיש )עפ"י משה ארל�דר( )5,2( 23. 
הם כבר הסתלקו מפה? )עפ"י יוסי קאופמן( 
)3( 24. הוביל אותם בעקבות ברק )עפ"י עופר 
כרמל( )3( 25. איזו מכה, הוא אבד את הראש, 
בגד, ואולי כך אפשר להסביר את העלמה )עפ"י 
אלי מועלם( )7( 26. איזו ממלכה �הגה ממש 

כאויביה?  )עפ"י ירון רחמים( )6,5( 
אנכי:

1. איש דת יביט בספרית הותיקן, למשל )עפ"י 
יוסי אילן( )9( 2. טוב, גרין גם הוא סופר )7( 3. 
האלה היא בתנאדם כהת עור? )8( 4. לא הלך 
טוב בתקופת החג )עפ"י אלי מועלם( )3,3( 5. 
מדי�ת חוק )7( 6. פו�ט מודגש מעורר גועל )עפ"י 

אורי גפ�י( )5( 12. ב�ק ראשון שלא �ה�ה, כפי 
3( 14. כיצד הבתולה הצליחה להתנ )ששמע�ו 
4,3,2( 16. מ�סה לפנ )חמק? )עפ"י אלי מועלם( 
תות ולהסתער )עפ"י יוסי בוגין( )4,4( 18. היא 
אי�ה מרוצה מן האופרה ה"לולית" )5,2( 20. 
3,4( 21. בארנ )חיי במהלך הצרעת? כך שמע�ו 

ג�טי�ה קבלו לעבודה �שיא לא ער�י )מ( )6( 22. 
הספר של שמעון, שלמה, צבי וישראל )5(
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