
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי:
1( ראשית פריחתו של האדם 6( חמור הבר 
9( עיר ביוון 10( אי אלמוגים טבעתי המקיף 
לגונה 13( מזיק לבגדים 14( גבינין 16( טורף 
לילי 18( ספינה בימי הביניים 19( מרפא 20( 
בקונגו  לאומי  פארק  הנגב 23(  בצפון  מושב 
עיר   )28 קיים   )27 צרפתי  סופר   )25
בהונגריה 31( נאד חמת 33( מחוספס 35( לא 
הראשונה  המעפילים  ספינת   )36 עגלגל  חד, 
דאוקליון  של  אשתו   )39 מאירופה  שיצאה 
42( כוונת זדון 44( עוף באוסטרליה 45( עיר 
רומן של  אנגלית 48(  באזרבייג'ן 47( מלכה 
49( מרק וייטנאמי 52( משוו  זאב ז'בוטינסקי
55( מין קוף בדרום אמו  פטי ישראל במקרא

ריקה 57( קליבר 58( זריעה ידנית.
אנכי:

1( מידת אורך קטנה בתלמוד 2( קסם כישוף 
3( איש קוף אגדי בהרי סין 4( אדמת הנגב 
5( יחידת הספק 6( מרשל צרפתי 7( קנגורו 
8( מגדולי פרשני המקרא 11( תחו  ספרותי
בושת להדבקה על פצע 12( כלי נשיפה של 
מדבר  בצפון  נחל   )15 אוסטרליה  ילידי 
16( כלי מיתר סיני מסורתי 17( שולו  יהודה

וצעיר  רך  צמח   )19 כיבוד  להגשת  קטן  חן 
21( עז בר בהימלאיה 22( תבלין לקפה 24( 

אפונה סינית 26( בפומבי 29( שיחוח 30( אי 
שמש   )34 אפריקאי  תוף  מין   )32 סקוטי 
35( כבש שמן ומפוטם 37( מוו  בבית המרח ץ

קיון 38( תו נגינה 40( כלי נשיפה סיני 41( 
הוואי  בין  הדרך  בחצי  אי   )43 אנלוגיה 
לאוסטרליה 44( סוג של ספינה במאה ה–15 
 )51 תבלין  מין   )50 לנעיצה  חד  מקל   )46
מומחה  טבח  עבה 54(  ענף  שמד 53(  כליה, 

55( היטל האור 56( ימה באירלנד.
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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

עיף  חיל  עם  באנדים  חי  עקיבא   .1 אופקי: 
7,4( 7. עידוד למנין לפני שמונה עשו )מאד 

רה )עפ"י יעקב טומשין( )3( 8. בעלי המפעל 
ושמו עין במפעילי התנורים )עפ"י יעקב טו

עסק  זה  לשעבר  בבירה  דואר   .9  )7( משין( 
4,3( 10. תוו )מצוין )עפ"י יעקב טומשין( )מ( 

כן המטבע הישן )3( 11. זה הפרי שישפרי ץ 
רענן,  חומר  תמצא  באמתחתי   .12  )4( פה? 
נקי ביותר )עפ"י יעקב טומשין( )6( 13. שפך 
)3( 14. שבח את האריזה של האריג  לואדי 
)6( 16. המנהיג הדתי קרא לנהוג בפשרנות? 
)4( 19.התכשיט שאין  טומשין(  יעקב  )עפ"י 

ולו אלהים הוא מוט קשוח )עפ"י יעקב טומ
מספיק  להשיג  להם  עוזר  זה   .20  )3( שין( 
 .22  )5,2( מועלם(  אלי  )עפ"י  בתיכון  סקס 
...וכ"א יודע שככה זה! )3,4( 23. מי שיצא מן 

והמים נשמע כדבר והפוכו )עפ"י יעקב טומ
שין ומתן בלול( )3( 24. צפויה לאסימפטוטה 

של אלתרמן )עפ"י יוסי קאופמן( )2,4,5(
 )5( נבוא לשרת עם רבי ץ בשריון   .1 אנכי: 
הבחירות  בגלל שיטת  בבירה  2. התקוממות 
עפ"י יעקב טומשין( )7( 3. קובע שער )עפ"י 
סוס  בקרבו  ניפה  נינו   .4 )6( טומשין(  יעקב 
)עפ"י רן מופת( )8( 5. איך להמתיקה בזמר? 
)3,4( 6. דבר לא קורה אצל אחד השתלנים 

המדהימים )מ( )4,5( 11. שמו ראשון לפרס 
השחקן שאיננו )4,5( 12. דבור לא יפה ללא 
צליל )3( 13. ארועים בהם הצילה סורי, אולי 
לו  נגמר   .15  )4,4( )מ(  מועלם(  אלי  )עפ"י 
הסוס במוסיקה )עפ"י יעקב טומשין( )7( 17. 
איך עושים עם רוני מין אורלי? )עפ"י יעקב 
טומשין( )מ( )7( 18. כלבי ת"א במקום סגור 
)3,3( 21. מיכאלי אני  )עפ"י יעקב טומשין( 

חוזר, איזה מכה )עפ"י יעקב טומשין( )5(
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