
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
1( סופרת אמריקאית, 8( צמח ביצות ונחלים, 
9( מדוכא, 12( חומר נרקוטי, 13( מצב רוח, 
16( עיר בהולנד, 18( מושב כבוד, 19( זעיר, 
20( טורף לילי, 21( חומר כיור, 23( צמח הקק
נבוס, 25( יחידת מידה ללחץ, 26( גל קטן על 
פני המים, 28( אי יווני, 30( קשקשים בראש, 
31( אלה מצרית, 32( חבילה, 35( מדינה באק

רצות הברית, 37( תו נגינה, 38( עיר בבלגיה, 
40( עומד )ארמית(, 41( אמתחת, 42( כבש 
שמן ומפוטם, 43( אל מצרי, 45( גבה לב, 47( 
49( מצבת זיכרון, 50( טוק  אופרה של פוצ'יני,
רף לילי, 52( סחט, מעך, 55( סופרת דרוםק

אפריקאית, זוכת פרס נובל.

אנכי: 
1( עיר בספרד, 2( דגל, 3( תשלום חובה, 4( 
משוררת ישראלית, 5( מדף, אצטבה, 6( מזיק 
לעצים, 7( כלה, ארוסה, 10( עיט דגים, 11( 
אבי אלישע, 14( עיר בפינלנד, 15( היכה, חבט, 
17( קטף תמרים מן הדקל, 20( נהר בצרפת, 
22( מין מגן בימי קדם, 24( לשד העצמות, 25( 
בירת קירגיזסטן, 26( שחרחר, 27( ספר של 
28( פצעון בפנים, 29( ציפור קטק  אלבר קאמי,

נה ומהירה, 33( מגיבורי דוד המלך )שמואל 

ב' כ"ג(, 34( לחם הודי, 36( כלי פשוט להכנת 
פיתות, 38( נהר באיטליה, 39( שפה קנדית 
41( כלי נגינה מקראי, 42( אדם שמק  ילידית,

קצועו ייצור אוכפים, 44( עוף דורס, 46( חמור 
בר הנפוץ באיראן, 48( מדינה באפריקה, 51( 
תל חרבות, 52( קוסם, 53( נכרי שהתייהד, 

54( מילת הכפלה.
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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. 



עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
1. השר הוא בנו או אביו של אותו אדם )4( 
3. יחידה בדרום ירושלים )6( 8. בירה באוזן 
 . )3( 9. קצב בדורי? זה בא בחשבון! )7(10 
הוא המחליט בשכונה מחוץ לבירה )מ( )4,3( 
12. מטבע מותר ביום כפור )4( 13. קריסטל 
6( 14. גם אם נבק )בשיטה של כדורגלן עבר 

טיח פה לשרגא, לא נקיים )3( 15. ממטבע 

לואי זהב אפשר להפיק תה )6( 17. נבלע את 
הלשון )עפ"י אלי מועלם( )4( 20. ברור, קין 
כאשר  יחושו  לא   .23  )7( צמחוני  היה  לא 
יתהה על קנקנו )7( 24. בגלל העוף )3( 25. 
מן   .26 )4,2( מישהו לשרה  קרא  לאחרונה 

האוילות המפליגות )4(

אנכי:
1. יש שם זהב בקוקאופ ירושלים )5( 2. כשק
אלי  )עפ"י  בצבא  האורתופדי  הטיפול  לון 
מועלם( )3,4( 4. הבור אשר עתונו של ברל 
היה זר לו )3,3,2( 5. המלחין מתנשא אך גם 
הוא שותף לדבר עברה )4,3( 6. איך תחליף 
את הלנגר? )4( 7. הכירו בגן את השופט )5( 
יונקת בעלת  11. קרן גרנט בשיכון )4( 12. 
ממנו  שעושים  13. משקה   )4( אולי  סנפיר, 
3( 14. דון מקלין זרם ללא הכנה לתפק )כסף 
תהליכים  בזרוז  המתמחים   .16  )4,4( קידו 
שואלים "להיכן השבוע?" )עפ"י אלי מועלם( 
בןק אורי  )עפ"י  למשל  עגנון,  ש"י   .18  )7(
דור( )7( 19. יש חיישן בבנין ירושלמי )5( 
21. יש איזה יתרון לתירוש )5( 22. כל מי 

שצחקה לדוד? )4(

תשבץ היגיון  יורם הרועה
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