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עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
1( עיר סרטים באיטליה, 6( אבי אהוד, 9( אל 
החורבן והשאול הבבלי, 10( מחזה של חנוך לוין, 
13( לחם הודי, 14( כינוי לאשת איש )בהשאא
16( עובר בין שתי נקודות, 18( נהר ברוא  לה(,
סיה, 19( הירגעות, היפסקות, 20( צמח עשבוני 
23( פילוסוף יווני קדום, 25( נהר הנא  יםאתיכוני,
שפך לים השחור, 27( אביון, 28( תשלום חובה, 
31( מידת נוזלים קדומה, 33( משחק לוח סיני 
עתיק, 35( מכשיר עינויים קדום, 36( עלוה, כל 
עלי הצמח, 39( מין דג החי בתהומות הים, 42( 
מין חגב באזור האלפים, 44( אגם בסלובניה, 
45( מקל, 47( מלכה אנגלית, 48( חמור הבר 
49( מחשבה, 52( אלת השדות במיתוא  הטיבטי,

לוגיה היוונית, 55( עיר ברוסיה, 57( המשיך, 
58( דמות נשית מפלצתית במיתולוגיה היוונית.

אנכי: 
1( דג מאכל, 2( עיר נופש בצרפת, 3( מכשול, 
4( היטל האור, 5( סרט של סת' מקפא  תקלה,
6( מקק, 7( סטנדרט )עגה(, 8( מלך אלא  רלן,

סר, 11( קרקעית של כלי, 12( סופרת ומחזאית 
15( אלת השמים במיתולוגיה המא  ישראלית,
צרית, 16( נדר, שבועה, 17( קיסר רומי, 19( 
21( שביב אש, 22( סייר, 24( אפוא  מחזאי אירי,
נה סינית, 26( עיר עתיקה ברוסיה, 29( מזיק 

לעצים, 30( קליפת הענב, 32( צמח בר ממשפ' 
המורכבים, 34( משורר צרפתי, 35( מפתן, 37( 
אל מצרי, 38( שקט!, 40( נביא בימי דוד, 41( 
כזב, שקר, 43( נביאת שקר בימי נחמיה, 44( 
46( אגם בצפון איטא  כריך וייטנאמי עם בגט,
50( המטבע של לאוס, 51( מלחין צרפא  ליה,

תי, 53( קלף חזק, 54( מרק וייטנאמי, 55( מנת 
אוכל, 56( מטבע יפני.
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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. 



ץ ר א ה ף  ס ו מ  2 0 1 7 י  נ ו י ב  3 0

אופקי:
1. אם גאון למשל היה בעל חשק רב... טוב, זו 
רק הדגמה )עפ"י אורי סלע( )10( 7. עובר שם 
3( 8. מתוא )כדי לחזור בעתיד )עפ"י אלי מועלם( 

רת המשחקים קשה לאכול )עפ"י יוסי אילן( 
)3,4( 9. אולי זה מה שרואה חייל קרבי על קיר 
המסעדה )עפ"י אלי מועלם( )3,4( 10. השחקן, 
אבוי, נכשל )3( 11. רוצה להחליפה בכסף )עפ"י 

אלי מועלם( )4( 12. הקוף, נראה לי, כבר היה 
מלפנים )6( 13. שמענו מה קרה: זה לא ישנה! 
)3( 14. הן נענשות אף כי טיהר אותן לפני הבא

גד )6( 16. ריקוד דואביתי )עפ"י יוסי אילן ויהושע 
רחמים( )4( 19. כסף טוב? להפך, בוץ )3( 20. 
הזמר לא הקפיד על יושר, תרתי משמע )7( 22. 
זו תפילה: נחוץ שקל )3,4( 23. ברשותה  גם 
אישור לפטפוט )3( 24. לדעתו אין לו עתיד ורוד 

בשוק הסודני )עפ"י דב ליאון( )מ( )6,4(
אנכי:

1. אל גור אוכל אותו )עפ"י מוטי ולהויז( )5( 2. 
מצאנו במרכז אחת שיש לה בן "נקניק" אגואיסט 
5,2( 17+3 אנכי. מה לפאא ))עפ"י אלי מועלם( 
פו, ניב ודויד גרוסמן? )3,4,3,3( 4. סרטו של 
ג'ון פורד "בין שתי ערים"? )עפ"י עופר קציר( 
)5,3( 5. התפרסם כשניסה ליצא שום? )2,2,3( 
6. פגע חדש בדרום אמריקה )עפ"י יוסי בוגין( 
)8( 11. שופט בית ברומניה )8( 12. חדשת רוח 
עם אתגר )3( 13. המחזר שלה עלול למחוץ 
אותה מוסיקלית )4,4( 15. שמענו שההתבלטות 
בשאלת תזוזת כלי הרכב הביאה להצבעתו בעד 
)עפ"י חני קלנר( )4,3( 17. ר' 3 אנכי 18. הח"כ 
עוסק ביצוא אדמת ארץ הקודש? )עפ"י יוסי 
3,3( 21. בודאי יסריח מהראש, כפי שהא )אילן( 

ראית )עפ"י יוסי אילן( )5(
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