
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
1( שבטים ילידים בלפלנד, 4( עוף שוכן מים 
 )8 מצרי,  אל   )7 העגוראים,  מסדרת  ויבשה 
חללית לחקר השמש, 11( אי במלטה, 12( בית 
הבליעה, 13( מין מאפה כורדי, 16( מין מצנפת 
בימי קדם, 18( עוף גדול באמריקה הלטינית, 
20( מכשול, תקלה, 21( מדף, אצטבה, 22( ציי
פור שיר קטנה, 24( זז, 26( היה מלך ממלכת 
מזרח אנגליה, 28( דפנה, 30( אל הודי, 32( אל 
מהמיתולוגיה הקלטית, 34( עיר ברוסיה, 36( 
קידומת סקוטית, 38( אי בקרואטיה, 39( תנור, 
41( בירה יפנית, 45( קפצן, רקדן, 47( כינוי לקי
50( מכונף, 53( גרזן קטן להקי  מח ממין גרוע,
צעת עץ, 54( מין דג קטן, 55( אלה מצרית, 57( 
ריקוד מלחמה מאורי, 59( נוזל בגוף, 60( עיר 

באנגליה, 61( כיכר השוק בערי יוון העתיקה.
אנכי: 

1( מכנסיים צרים המגיעים עד הברכיים, 2( קלף 
חזק, 3( מצבת זיכרון, 4( ימה מלוחה בטורקיה, 5( 
6( מחזאי אירי, 8( לבוש, 9( אליל כני  נהג פילים,

עני, 10( הנקודה הנגדית לזנית, 12( הר בקנדה, 
14( צמח רך וצעיר, 15( מהאחים מרקס, 17( אלי
19( מין דגן, 22( פרעה ומי  בום של מייקל ג'קסון,

לך מצרים, 23( אל מצרי, 25( לחם הודי, 27( אלת 
תסמונת   )29 הנורדית,  במיתולוגיה  המוות 

30( מין עוף באמריקה הדי  מהקשת האוטיסטית,
רומית, 31( כינוי, 33( עיר ביוון, 35( עיר מרפא 
באנגליה, 37( עומד )ארמית(, 40( קוסם, מכשף, 
42( חומר ממכר, 43( ענף או עלה של עץ התמר, 
44( מתמטיקאי צרפתי, 46( קנגורו ספרותי, 48( 
מדוכא, 49( מילת שלילה, 51( "כינור הנילוס", 
52( זן של תפוחי אדמה, 56( עיר ביפן, 57( גבעה 

נישאה, 58( קליפת הענב, 59( אם המרגלית.
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תשבץ הארץ  טומי שמיר

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. 



עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
1. חוץ מו' החיבור משאלתו של יעקב מיוסף היא 
לתמוך במועמדותו )עפ"י אליעזר כמון( )6,5(  7. 
השייך לענף צבאי סביר שקודם למלחין )7( 8. 
3( 9. שמענו שקוי )לנביא יש עין אחת ושתים 
יראים לו בהמה, אך הוא לא ירתע )עפ"י אלי מו

עלם( )3( 10. מפתיע לטובה בשחמט )עפ"י יובל 
רענן( )מ( )4,3( 11. שופט על תנאי )6( 13. קלע 
4( 15. נתן יד בסיעור מוי )בול מסביב לחומה )מ( 

בןידור  אורי  )עפ"י  מפחד  מעשן   .17  )3( חות 
4( 19. עבדה על השחקן בהוד השי )ואיציק בלול( 
3,3( 22. היה ב–"1 אנכי" כשקיצרו שיער לכוי )רון 

כבת עבר )4,3( 23. מהעשירים בסן טרופה )עפ"י 
מיקי זבדי( )3( 4+24 אנכי. גם אם בוני יפספס, 
הוא עדיין יוכל להיות כוכב ב–"1 אנכי" )4,2,3( 
25. חתך, ריסק והגיע לדמות תנ"כית )עפ"י נילי 
דיסקין( )3,4( 26. אנחנו דוגמה למי שההרכב 

הביא לקיצו  )עפ"י דורון לוי( )מ( )6,5( 
אנכי:

1. אף שאיננו בין אנשי העליה הראשונה, מולי 
שפירא ממשיך בו )מ( )4,5( 2. התעשיין ברון כץ 
)7( 3. משדר ברדיו UCSS )4,4( 4. ר' 24 אופקי. 
5. אכל יותר מדי — אבל מתי? )עפ"י יוסי אילן( 
)4,3( 6. שוב הבחינו בי ראשון )עפ"י אלי מועלם( 
)5( 12. מלך באיליריה? )3( 14. היה מעורב בנקוי 

יראשם של טוביה צפיר, דובי גל, ספי ריבלין, רב
קה מיכאלי, עליזה רוזן וגו' וגם  ב–"1 אנכי" )9( 
16. הטעין אנשים דומעים, וזה לא היה פשוט )6,2( 
18. הפניתי קושיה אל מר גור כאבי הנשיא )7( 
20. מתוך הסוס נשק וגרם כאב )7( 21. התקלות 

ישל ראש ממשלה בראש האופוזיציה בדרום מז
6( 22. המורים טוי )רח אסיה )עפ"י איציק בלול( 

ענים שהפסיקו להשתמש בו כי אטם את דרכי 
נשימתם )עפ"י השמיעה של יגאל שילון( )5(
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תשבץ היגיון  יורם הרועה


