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עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
1( אין זולתי, 8( ענפים המשתרגים זה בזה, 9( 
כהן בשפה האמהרית, 12( טבח מומחה, 13( 
תכשיט נשים בימי קדם, 16( לחם הודי, 18( 
התנדף, 19( אל מצרי, 20( עז בר בהימלאיה, 
21( עוף דורס, 23( מלחין צרפתי, 25( קליפת 
הענב, 26( מואר באור ירח, 28( קיסר רומי, 
30( חבל ארץ בגרמניה, 31( שדה שהושבח, 
32( צייר נורבגי, 35( מחוז בצפוןרמערב צרר

פת, 37( תו נגינה, 38( משמשים מיובשים, 
40( קינה, אבל, 41( מערכת שלמה, 42( אמר
תחת, 43( מידת נפח קדומה, 45( שן חותכת, 
47( מין צב, 49( עני, עלוב ומסכן, 50( בושמר
נבכי   )55 הקוצים,  ממיני  אחד   )52 נים, 

הנפש.
אנכי: 

1( עיר בדרום סיביר, 2( קיים, 3( קלף חזק, 4( 
5( כמות כוללת, 6( דפר  נזיד שעועית ספרדי,
נה, 7( חבל ארץ בסודן, 10( שוד, 11( ציפור 
שיר קטנה באירופה ובאסיה, 14( גל, ערימת 
אבנים )ארמית(, 15( אל החוכמה והכתב הבבלי, 
17( נהר ברוסיה, 20( מין לטאה בדרום אמריר
קה, 22( כלי נשיפה כורדי, 24( אפונה סינית, 
25( צמח ממשפ' המורכבים, 26( מטבע של 
פרסית  מיתולוגית  ציפור   )27 אוזבקיסטן, 

לבנת נוצות ועצומת ממדים, 28( מחלת עור 
דלקתית, 29( אריג חלק ומבריק דמוי משי, 33( 
34( מין נורה, 36( חומר לציר  ימה באוסטריה,

פוי קירות, 38( עיר באיטליה, 39( משקה חריף 
אלבני, 41( שבטים ילידים בלפלנד, 42( עיט 
דגים, 44( מרחץ )ארמית(, 46( עיר בפולין, 
48( שפרה  ורבה, 51( אויב, שונא, 52( בסיס, 

53( בתוכו, 54( קידומת לשם צרפתי.
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עושה שכל יוצאים מהמשבצת

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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עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי:
1. כנגר תעמוד במועד ההספקה בחג )עפ"י יוסי 
4,4,3( 7. מה שטעים לאמריקאי בראר )אילן( 

שית החנוכה )3( 8. אינו מבין ביין וסיגריות )עפ"י 
אורי בןרדור( )7( 9. פרשת הגנרל שנכנס בנשיא 
)7( 10. וכי מוסיקה תעשיה? תחמושת שתיה היא 
בעיניך? )3( 11. גיבסון? ברוקס? הוא לא נשמע 
4( 12. עיר עתיקה בכר )מובן )עפ"י יוסי קאופמן( 
6( 13. הנר )נען? להפך, משורר והוגה דעות רוסי 

שיא קוף? אין דבר )3( 14. יש יסוד למילותי )6( 
16. היתכן שלא היה נציג ממשלתי? )עפ"י יוסי 
אילן( )4( 19. המרשעת הפכה לזמרת )3( 20. 
אוכלים אותם, כמו שאומרים, רק אצל מנהלים 
7( 22. יגלו גם נטיות למר ))עפ"י אלי מועלם( 
7( 23. ליברלי עם העיקרים )3( 24. משר )שיכה 

כירה אצל ראה"מ מארה"ב ותמיד עם שלמה 
)עפ"י השמיעה של אייל שילון( )8,3( 

אנכי:
1. נראה שאני אוהב אותה בשמן )עפ"י חיותה 
יוסי  )עפ"י  רב  בגבעות שפע  אין   .2 )5( דביר( 
קאופמן( )4,3( 3. כלום ג'ו קבל את המגיע לו? )6( 
4. "הסוחר שב ונפל לבור" שרים בחג האור )עפ"י 
4,2,2( 5. צמח מחוץ למפלגה ברר )עודד גרטמן( 
7( 6. עסק בהשמדת בעלי חיים ברר )מה נתנייתית 

דיו )עפ"י אלי מועלם( )4,5( 11. לפני שכונה איש 

גל"צ )עפ"י יוסי קאופמן( )5,4( 12. שונא נורא 
עלה ונופף אולי באצבעו )3( 13. לנו נותרו ביד 
ספריה ותרגומיה וזכרון השתתפותה בר"שלושה 
בסירה אחת" )5,3( 15. לראש הממשלה מצפינים 
הודעה: היי זמרת )מ( )3,4( 17. בוב דילן קבל אותו 
אולטרהר עשו   .18 )4,3( בשיכון?  בקליפורניה 

סאונד למת )עפ"י אורי בןרדור( )6( 21. נשיא שהיה 
מורם )עפ"י יהושע רחמים( )5( 

תשבץ היגיון  יורם הרועה
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