
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי:
1( תכשיט נשים בימי קדם 6( מין דג סחוס 9( 
10( כינוי לאחד הממ  אנזים המצוי במיץ קיבה

ברווז 16(  מין  זיכרון 14(  מצבת  לאכים 13( 
הרים  רכס   )19 קדום  מלחמה  כלי   )18 עבר 
בצרפת 20( סרט ישראלי של אסף ברנשטיין 
23( יונק דמוי חזיר באמריקה 25( כלי בישול 
קדום 27( קידומת הולנדית 28( אלת המוות 
 )33 כבדה  מתכת   )31 הנורדית  במיתולוגיה 
ישראלית 36(  ומשוררת  סופרת  נקי 35(  זך, 
מושב ליד קרית גת 39( כלי לאחסון בשמים 
תימ  )44 איסלנד  של  הלאומית  הציפור   )42
עוב, סלידה 45( נחלש 47( טורף לילי 48( דג 
ב"ספר  נחש   )49 מתוקים  במים  מאכל 
ועוכר  רומס  הג'ונגל" 52( קטיף תמרים 55( 

57( עיר בפינלנד 58( אגרוף )ארמית(.
אנכי:

משקה   )3 לילי  טורף   )2 בבלארוס  נהר   )1
עיר   )6 מלכודת   )5 בסין  נהר   )4 משכר 
7( עופץ 8( מין אצה אדומ  באורגון שבארה"ב
מה 11( עיר ביפן 12( החיטה העתיקה ביותר 
15( כעס רב 16( אמו של יואש מלך יהודה 
17( מלך מדון הכנעני 19( נרגז ועצוב 21( גג 
אנגלית  מלכה   )24 גרמני  מלחין   )22 הפה 
 )30 הבליעה  בית   )29 אוסטרלי  במאי   )26

עיר בהונגריה 32( כוח הטומאה בקבלה 34( 
מין דג טורף 35( קוץ 37( שן של מפתח 38( 
40( יחידת הספק 41( חבל בגמ  קריאת שלום
 )44 נבואה  דברי  השמיע   )43 המערבי  ליל 
הרגלים   )46 הוודו  בדת  והרעם  הברק  אדון 
חיה,  ספק   )51 אוסטרלית  זמרת   )50 רעים 
ספק בהמה בתלמוד 53( חומר כיור 54( מרק 

וייטנאמי 55( גבוה 56( זהב מובחר.

בר
שע

ע 
בו

ש
מה

ץ 
אר

 ה
בץ

ש
ת

ון 
תר

פ

תשבץ הארץ  טומי שמיר

הקוחדקוחצתב

וטצאנטג

מסזדתסט

ארבגהינאל

זשדלרעלה

פחצלטרט

נראפטוטוק

ננאבעגפנ

האוגעהינב

רמשיכהק

אקספלחפש

במישבכימא

קמהנשצנ

אפהקאדג

נאיציטוילצו

12345678

910

1112

13141516

171819

2021222324

2526272829

303132

333435363738

3940414243

444546

474849

5051

5253545556

5758

קילר סודוקו
פתרון הקילר סודוקו מהשבוע שעבר

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:
ממשרד  מרוצה  ואני  שמלכלך  אחד  אני   .1
החוץ )עפ"י אלי מועלם( )7,4( 7. ביים סרטים 
3( 8. במבט לאחור, למה התפמ )ולא למד דבר? 
לל ויחל רב? )עפ"י אלי מועלם( )מ( )5,2( 9. 
אלי  )עפ"י  השר  את  לחון  דחוף  שם  קוראים 
 )3( )מ(  )4,3( 10. באר מושך אחורה  מועלם( 
 )4( קציר(  עופר  )עפ"י  לגרן  על  הביטלס   .11
זרק   .13  )3,3( ימין?  מצד  חדה  ראייתה   .12

לאחור את גב' למר )3( 14. מספר שכך מעידה 
קשה  זיף   .16  )6( בןמדור(  אורי  )עפ"י  צרפת 
4( 19.הקסם במציאת בית במרמ )חזר כלא היה 

מימון  מרשים   .20  )3( מועלם(  אלי  )עפ"י  כז 
לקבוצה )עפ"י אלי מועלם( )3,4( 22. אני עם 
 )7( )מ(  )עפ"י אלי מועלם(  הפירות האסורים 
23. סימן שניתן בשליח צבור )3( 24. דיאטה 

לגוף ולנפש )עפ"י אלי מועלם( )מ( )6,5(
אנכי:

 .2 )5( 1. האמרגן בלע את קופסת הבשר כדג 
אלי  )עפ"י  הארתורים...  שבין  הקלחת  לאור 
מועלם( )3,4( 3. רואים בעיני רוחם חומרי גלם 
)6( 4. סיום בטרם עת של הופעת אמן ברעננה 
)עפ"י יהושע רחמים( )8(  5. אזור המחיה של 
הרב יוסף )7( 6. כך יצילום, וזה אמיץ! )עפ"י 
זברה  )5,2,2( 11. לגרן הלחין בו  אלי מועלם( 
על  נצח   .12  )5,4( רחמים(  יהושע  )עפ"י 
)עפ"י  היסטורי  בקולנוע  בטהובן  של  הששית 
מלאה  במדינה  חפש   .13  )3( בןמדור(  אורי 
5,3( 15. המדינה תחת הממ ))עפ"י אלי מועלם( 

חאה נמצאת באבלה )עפ"י אלי מועלם( )2,5( 
)עפ"י  17. נצח רק אם חזרה והתישבה בקבוץ 
2,5( 18. בהמה שלמה בפרס הקמ )אלי מועלם( 
נשמע,  רבנו   .21  )6( אילן(  יוסי  )עפ"י  דומה 

בעיקרו של דבר )עפ"י יחיאל שליטין( )5(

תשבץ היגיון  יורם הרועה
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