
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי:
א( מושב ליד בנימינה / מבני הענק שהיו 
גדול   / בחילה  הרגשת  ב(  ארבע  בקרית 
מפרשי המקרא ג( בעל חיים קל רגליים / 
 / נאה  פרח  ד(  עתיק  ובבלי  אשורי  מגדל 

דמתנה ה( הגבוה בהרי האנדים ו( טבח מו
ח(  ביפן  געש  הר   / בפינלנד  עיר   / מחה 
סופר יהודי יליד הונגריה, זוכה פרס נובל 
 / מגורדת  פרי  קליפת   / מתכת  מין  י( 
קרופט  לארה  על  סרט  יא(  סינית  אפונה 
יב( צמח רך וצעיר / גיבור ספרו של ז'ול 
ורן יג( כינוי מליצי לאלפים שבאירופה / 
רב סמל ראשון יד( לא יוצלח / יריד טו( 

טוב ורחום / שר מושל.

אנכי:
/ עיר בדד 1( מגדולי האמוראים הבבלים 

רום איטליה 2( מין לווייתן / מרמטכ"לי 
 / הלטינית  באמריקה  גדול  עוף   )3 צה"ל 
 )4 מפורש  לא  סימן   / טורקי  בייגלה  מין 

/ אם האלים במיתולוגיה הקל חזק  דקלף 
דטית / אשת פוטיפר על פי המדרש והאג

 / דה 5( מצודה, מבצר 6( מסיבה רועשת 
בטהובן  של  קונצ'רטו   )7 בסלובקיה  עיר 
 )9 וחוה  אדם  בן   / תשר   / גדול  כעס   )8

 / לנזקקים  אכסניה   / ומהימן  הגון  אדם 
לחומצה  עממי  כינוי   )10 באמריקה  ימה 
11( פלסטליד  גופרתית / מדינה באפריקה

נה / עיר ליד חיפה.
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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

אופקי:
1. צלצל ומיכל אכלה אותו עם צ'יפס )עפ"י 
יעקב טומשין( )5,5( 7. עוף החול? לא, עוף 
אפשר   .8  )3( קאופמן(  יוסי  )עפ"י  הבוץ! 
)עפ"י  הפרי  בבוסתן  מושב  בדרום  למצוא 
אלי מועלם( )4,3( 9. יגאל לא כפר באשמה 
של  השמיעה  )עפ"י  מפניו  חוששים  ולכן 
יגאל שילון( )4,3( 10. ים פתוח )3( 11. חצי 
 )6( שוגה  שאינו  נשיא  נשיא   .12  )4( יופי 
13. הקול ביד השלטון? )3( 14. אולי אפשר 
)עפ"י  לגמר?  פתי  להכניס  ממילצ'ן  לבקש 
6( 16. אין הערכה ליו"ר המגד )אלי מועלם( 
עיל )4( 19. שיחה או שתיקה? )3( 20. נשיא 
עם שיטה לא מתקדמת )מ( )7( 22. הכנסת 
הגורל לשיח מוכיחה כי אינם חזקים )עפ"י 
 .24  )3( רובין  גדעון   .23  )7( מועלם(  אלי 

הסרט המתגמל כל כך מציג דמות זו )6,4(
אנכי:

בןדדור(  אורי  )עפ"י  בעצומה  שתמך  זה   .1
)5( 2. לא נשמע את דלרס, קזנג'ידיס וחריס 
אלקסיו בכלי הישן )3,4( 3. דלוג מר בעליה 
התלולה  בדרך  יבחר  לא   .4  )6( )מ(  מרה 
5. הרבה מאד   )4,4( אילן(  יוסי  )עפ"י  מאד 
4,3( 6. השד )מחו בקבוץ )עפ"י אלי מועלם( 
אלי  )עפ"י  ותוגמל  בנקניק  לבו  את  קיע 

5,3( 11. חדש בכנסת הקודמת וחד )מועלם( 
דש בכנסת הנוכחית )עפ"י אלי מועלם( )8( 
12. הוציא להורג וגם הרס מן היסוד )3( 13. 
עקום מברך עקום )עפ"י יהושע רחמים( )8( 
מפליג  הוא  הגדולה  העיר  אל  כלום   .15
)7( 17.דרמה אצל נעמי  )עפ"י אלי מועלם( 
זה  שמר )4,3( 18. כשיסגרו אותם הרמטית 
 .21  )6( בלול(  איציק  )עפ"י  במגעים  יפגע 

לא הכחשת שהיא כנראה מחצי האי )5(
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