
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי:
1( המשורר הלאומי של דנמרק 8( כלי פריטה 
דוקרני 13(  איראני 9( אדמת הנגב 12( צמח 
עיר ביוון 16( לחם הודי 18( חמאה הודית 19( 
קסם, כישוף 20( וולגרי 21( ניצוץ 23( סחט, 
25( איל ברזל לניגוח חומות 26( הר בצצ  מע ך

דוצתרנית  מפרשים  אוניית   )28 אלבניה  פון 
30( בנו של מהללאל 31( צמח ממשפחת הסצ
חלבים 32( שפרה ורבה 35( מאכל מצרי 37( 
של  בבריתו  הכניס   )40 פחד  היסוס,   )38 נוי 
41( עיר בגרמניה על גבול הולצ  אברהם אבינו

נד 42( גלימה כעין "עביה" 43( אל מצרי 45( 
נחש בספר הג'ונגל 47( דוצחי ארסי באירופה 
49( תבלין לקפה 50( אם המרגלית 52( חת ך, 

קיצץ 55( קומדיה של ז'ורז' פדו.
אנכי:

1( צייר יהודי בארץ ישראל 2( לא מבריק 3( 
4( היתה פעם בירת ספרד הנוצ  יחידת הספק
צרית 5( כלי מאור 6( נהר בגרמניה 7( צנון 
10( זהרורי אור המתנוצצים על גרגירי האבק 
שבאוויר 11( קליפת פרי מגורדת 14( משקל 
15( משורר עברי בתקופת ההשכצ  קדמון קטן
נהר   )20 בהמות  להשקיית  תעלה   )17 לה 
באיטליה 22( מין אנטילופה קטנה באפריקה 
24( נביא בימי דוד 25( חיל כיבוש 26( נאד, 

באורגון  עיר  בניין בארץ 28(  אבן  חמת 27( 
שבארה"ב 29( יחידת משקל קדומה 33( נקיק 
34( כלי נגינה סיני עתיק 36( אייל קנצ  בסלע

די 38( ממלכי מדיין 39( משורר ישראלי 41( 
עיר בצרפת 42( נהר בצרפת 44( הדף, דחה 
46( כינוי לתנ" ך באתיופיה 48( כינוי לאחד 
המלאכים 51( סרט של ג'ודי פוסטר 52( כוח 
החיים המצרי הקדום 53( יחידת מידה ללחץ 

54( שכונה בירושלים.
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פתרון הקילר סודוקו מהשבוע שעברקילר סודוקו
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. אין זו הפעם הראשונה שהן נפגשות 
 .7  )6,4( רחמים(  ירון  )עפ"י  השווק  בתחום 
3( 8. הטרדנו אותו בלי הרף בשאצ )רבע כפר 
לה: האם תטפס עם סירה )עפ"י איציק בלול( 
)7( 9. קצה יבשה כמו שמש בשיטת איינשטיין 
האבוצ את  כשמשכתבים  אופקי.   16+10  )3,4(

אורי  )עפ"י  באסון  להסתיים  עלול  זה  לוציה 
הזמרת  את  החזירו  סתם   .11  )4,3( בןצדור( 
)עפ"י אלי מועלם( )4( 12. בדרכנו לאילת שוב 
יצא  הקיבוץ   .13  )6( בדג  לפגם  טעם  מצאנו 

3( 14. שלום )2,2,2( 16. ר' 10 אופצ )ממשבר? 
קי 19. הכסף הגדול מקורו בהונאה, אה, שכחו 
3( 20. סוף טירן מיצ )מזה )עפ"י אורי בןצדור( 
סטיקן )7( 22. לוחם חי"ש עובר הסבה בצבא 
)4,3( 23. עסק בנושא צדדי )3( 24.במבחן שוב 

בלבל הקצין די, בסיכום )3,3,4(
את  לשכתב  ברצון  עצמו  על  מקבל   .1 אנכי: 
האבולוציה )עפ"י אורי בןצדור( )5( 2. נהרוס 
ונצטייד לחבר אופרות )7( 3. השחקן משכתב 
 .4  )3,3( בןצדור(  אורי  )עפ"י  האבולוציה  את 
בכנסת  בה  משתלבת  כש"הזן"  יודל  שירת 
)עפ"י השמיעה של יגאל שילון( )4,4( 5. הד 
 .6  )7( )מ(  בלול(  איציק  )עפ"י  ריקים  בומים 
מה רושמים בשו"ת ובמשרד הפנים? )4,4( 11. 
)עפ"י  לסוסים  אותו  זרקו  כאשר  אכזבה  חש 
אלי מועלם( )3,3,2( 12. היתה זו טעות מצדו 
3( 13. יכצ )להחזיר מסור )עפ"י אורי בןצדור( 

 .15  )4,4( המשפט  מעולם  באוסף  עליו  תבו 
7( 17.אין צוצ )בתרגומו חוברו בוו על לא דבר 
ר ך בהתבוננות מעמיקה כדי להווכח שגורמים 
בןצ אורי  החדשות)עפ"י  על  השתלטו  עוינים 
4,3( 18. אם ברצונ ך שנשחרר את החצ )דור( 

איציק  )עפ"י  אביבית  התל  לשכונה  בוא  טוף 
בלול( )3,3( 21. נכין משקה לשיכורים )עפ"י 

יוסי אילן( )מ( )5(

תשבץ היגיון  יורם הרועה
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