
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
1( מלך ה�לנד, 8( עיר בדר�ם ספרד, 9( ח�ו

מר כי�ר, 12( עיר כהנים מקראית, 13( אל 
16( ע�ף ד�ו  השא�ל במית�ל�גיה המצרית,
18( יחידת מידה ללחץ, 19( ס�פרת �מו  רס,

ש�ררת ישראלית, 20( קלף חזק, 21( מצבת 
זיכר�ן, 23( מפל מים בקנדה, 25( מגש, 26( 
משחק קלפים צרפתי, 28( אבי י�נה הנביא, 
30( זמרת בריטית, 31( קץ, סי�ם, 32( קיו
ב�ץ ליד יר�שלים, 35( עיר בפ�רט�גל, 37( 
ת� נגינה, 38( תרדמה של איבר בג�ף, 40( 
41( ספר כרית�ת, 42( מלכ�ו  גבעה נישאה,
דת, 43( שביב אש, 45( קליפת הענב, 47( 
עיר בה�נגריה, 49( בשבילי, 50( ע�פץ, 52( 
כלי פש�ט להכנת פית�ת, 55( ייש�ב עיר�ני 

נ�רבגי, הצפ�ני בע�לם.

אנכי: 
1( עיר נמל בב�לגריה, 2( אדמת הנגב, 3( 
תנ�ר, 4( מטבע גיא�רגי, 5( נכ�ן, אמיתי, 6( 
צייר פלמי, 10( אחד ממיני הק�ו  )7  אדם,
רך  ענף   )14 אמריקאית,  זמרת   )11 צים, 
 )20 לח,  תבלין   )17 הביע,  אמר,   )15 �דק, 
אלה מצרית, 22( נהר באיר�פה, 24( קסם, 
מש�בח  בד   )26 בפינלנד,  עיר   )25 כיש�ף, 

בימי קדם, 27( שלח, ה�שיט, 28( ר�ח מת 
שמעלים בכיש�ף, 29( כףואשפה, 33( ימה 
נתקע  לת�כ�   )36 קנקן,   )34 בא�סטריה, 
 )41 תרביך,   )39 רמא�ת,  שקר,   )38 הסין, 
חתיכת בצק שנל�ש, 42( ציצת ח�טים בקצה 
האריג, 44( אשת� השנייה של למך, 46( מין 
ק�ף באפריקה, 48( ראש�ני, 51( לחם ה�די, 

52( ת� נגינה, 53( ש�כן, 54( תל חרב�ת.
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פתרון קילר סודוקו מהגליון הקודםקילר 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. 



תשבץ היגיון  יורם הרועה

עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי:
1. ס�פר מסמן שחלף על פני קיב�ץ בערבה �ג�ו
4,6( 7. כיס קטן שח�ר �מו )מר )עפ"י י�סי אילן( 

ל�כלך )3( 8. ערביה בתחילת הרי�ן? להפך, היא 
לא ממש בענינים )עפ"י אלי מ�עלם( )7( 9. האם 
קיים פגם בהחלט�ת? )עפ"י אלי מ�עלם( )מ( )7( 
10. כלב עם עץ משל�? )3( 11. ה�א רח�ק, לבטח 
יזדקק להרבה ח�ם עם ש�ב� )עפ"י אלי מ�עלם( 
4( 12. נקראים הנה�ן �הרכנה )עפ"י השמיו ))מ( 
עה של יגאל שיל�ן( )6( 13. למה מגדלים כבשים 
בקיב�ץ מרחביה? )עפ"י אליעזר כמ�ן( )3( 14. 
בארה"ב, למשל, הרביעית מהס�ף מ�פיעה בין 
6( 16. הבו )חמש לעשר )עפ"י יעקב ט�משין( )מ( 

דים אינם ב�הקים )4( 19. חיים גדל כלב זאב )עפ"י 
י�סי קא�פמן( )3( 20. דב מזלזל במאיר )מ( )7( 
22. שמענ� שח�קר ים המלח שם ע�ף במחבת )7( 
23. הפ�על לקח דבר א� שנים )3( 24. ר' 1 אנכי

אנכי:
24+11 א�פקי. ר�נית מטל�ן דאגה להסתתר �הלו
4,2,4,5( 2. מסל�ל של חבר "נ�שאי המגבו )כה 

עת" מגיע למק�ם המעשנים )עפ"י טלי ר�בינשטיין( 
)3,4( 3. עזב את השער �יזכה לכתבה )6( 4. מה 
שעשה ירקן י�קרתי שלא על דעת המשטרה )עפ"י 
3,5( 5. מפקד �מ�רה לפעיל�ת חקו )י�סי אילן( 

לאית )עפ"י י�סי אילן( )7( 6. איך קבלתי כסף 

מבית של�ם? )עפ"י י�סי אילן( )8( 11. אסף ק�דם 
כל חלק מעת�ן הספ�רט )עפ"י אלי מ�עלם( )8( 
12. ישנ� קפטן כזה )עפ"י א�רי בןוד�ר( )3( 13. 

וחברת הפרלמנט חשפה שד �מטבע ע�בר למש�
8( 15. "מט�מטמת" בתפילה להו )רר "התק�ה" 

שיב טיפ�ל בשבר )עפ"י טלי ר�בינשטיין( )3,2,2( 
17. האם לזמר יש אי בים הצפ�ני? )7( 18. בשפה 
חזקה מאד )עפ"י אלי מ�עלם( )6( 21. רזים י�צאים 

שבעים מסע�ד�ת )עפ"י א�רי בןוד�ר( )5( 
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