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עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
1( הטפה, תוכחה, 6( כינוי לגיהנום, 9( ספל, 
קערית, 10( אי במלטה, 13( לחם הודי, 14( 
תנור אפייה, 16( מטבע אלבני, 18( חריץ, סדק, 
19( טיטנית במיתולוגיה היוונית, 20( ושים 
לב, ועיין היטב, 23( מוסד תרבותי בתל אביב 
שנוסד בידי ביאליק, 25( מין איטריות יפניות, 
27( סרט של סת' מקפרלן, 28( בת קול, 31( 
מין מכרסם בצ'ילה, 33( קידומת סקוטית, 35( 
מן הצאן, 36( מראשי עיריית תל אביב, 39( 
אנטילופה קטנה במדבריות ובערבות של אסיה, 
42( צנצנת, 44( כלי נשיפה מזרחי, 45( טיסה 
נמוכה )עגה(, 47( שנשמה באפו, 48( מין דג, 
49( בן־מין, 52( ניצוץ, 55( מלחין אנגלי, 57( 

שוטה ופטפטן, 58( סולנית להקת בלונדי.
אנכי: 

1( משורר וסופר אוקראיני, 2( שלל, 3( אחד 
האלים במיתולוגיה הנורדית, 4( שפל רוח, 5( 
בושמנים, 6( שלב בסולם, 7( זה, הוא, 8( היתה 
11( כלי קיבול לשמן בבית המ־  בירת האינקה,
12( צמח בושם מקראי, 15( זמרת וש־  קדש,

חקנית ישראלית, 16( מהלומה )עגה(, 17( 
ציפוי גוף ספינה בלוחות, 19( עיבד בצק, 21( 
22( מידת נפח קדומה, 24( מין נו־  חומר כיור,

רה, 26( מחזה של הנריק איבסן, 29( שמח, 

30( נגמר, 32( שבט אינדיאני, 34( נהר במר־
כז אפריקה, 35( מתנה, 37( קסם, כישוף, 38( 
האחרון   )41 לילי,  טורף   )40 סיבה,  מילת 
בגאוני בבל, 43( מאכל גיאורגי, 44( מין עשב 
מרעה ממשפ' הדגניים, 46( בלע בלא לעיסה, 
50( עוף אגדי, 51( גועל, בחילה, 53( פטמה, 
54( שלחופה, 55( תו־נגינה, 56( תואר אצו־

לה בריטי.
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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. 
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עושה שכל יוצאים מהמשבצת

תשבץ היגיון  יורם הרועה

אופקי: 
1. מימשה את סג'רה בעזה )עפ"י השמיעה של 
יגאל שילון( )4,7( 7. אולי מפני שהיא ערומה, 
הוא נראה... )עפ"י אורי בן־דור( )מ( )4,3( 8. חדר 
3( 9. ימה פרו־ )ולקח בחזרה )עפ"י אורי בן־דור( 

בנסלית? )3( 10. שופט בלונדון מוזיקאי ואיש 
5,2( 11. בעקבות הז־ )טלויזיה )עפ"י יוסי אילן( 
מרת צייר סטטיסטיקן )6( 13. דוד נתן עוז )4( 
15. הוא סייע כלכלית לאדם צדיק ועני, שמענו 
)עפ"י אורי בן־דור( )3( 17. המלחין יפרח לפני 
הקוף )4( 19. לברקוביץ ברור שהוא פרופסור 
)6( 22. מהו משעול לזמר? )7( 23. בן־יעקב חזר 
לסרט הטורקי )3( 24. צומח בשטח צבאי )עפ"י 
יובל רענן( )3( 25. המן בחצר ו/או יבוא למשתה 
)5,2( 26. מישהו הזיז לי את הקפה בחג )עפ"י 

יוסי אילן( )2,3,4,2( 
אנכי:

1. מגל"צ גלש למושב המלכה )עפ"י אורי סלע 
ויהושע רחמים( )5,4( 2. התקשטי בשביל התינוק 
)עפ"י השמיעה של יוסי אילן( )מ( )7( 3. בעולם 
הזמר הוא בגדולים )עפ"י אלי מועלם( )5,3( 4. 
בסופ"ש זה אינה שרה )עפ"י יוסי אילן( )3,3( 5. 
אם לא תרשום הכל בהצהרת הון שוב תגיע לכלא 
4,3( 6. השחקן שהעמיד צא־ ))עפ"י אורי בן־דור( 

דבר  הוא  זה  חיים  בעל   .12  )5( הרבה  צאים 

והיפוכו, שמענו )עפ"י אורי בן־דור( )3( 14. שופט 
הכדורגל פותח עליה באש? )עפ"י אלי מועלם( 
)5,4( 16. לא חסר לי דבר אצל צייד העופות )עפ"י 
אלי מועלם( )4,4( 18. דדי בעיר המציא רשת )עפ"י 
יחיאל שליטין( )7( 20. פתיחה באש כמוה כחטא 
ובכל זאת תתקבל בברכה... )עפ"י אלי מועלם( 
)2,5( 21. ביי ביי, כלב )עפ"י דורון לוי( )3,3( 22. 

לפני שנכנס הדבוק בלאה הוא מבקש... )5(
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