
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי:
איבר  של  תרדמה  לו 8(  שמגיע  מה  קיבל   )1
בגוף 9( נהר בגרמניה 12( מידת נפח קדומה 
13( עיר במולדובה 16( לחם הודי 18( ממצבי 
19( חומה נמוכה 20( כבש שמן ומפוו  הצבירה
קשקשים   )23 מעץ  חיפוי  משטח   )21 טם 
25( מילת ברירה 26( אדם שפניו מכוו  בראש
משורר   )30 צרפתי  משורר   )28 נמשים  סים 
עיר  לילי אפריקאי 32(  ישראלי 31( מכרסם 
 )38 נגינה  תו   )37 בצרפת  עיר   )35 בסיביר 
40( מפתן 41( עופץ 42( כהן )ביו  מתכת כבדה

תא ישראל( 43( נחש בספר הג'ונגל 45( מילת 
ומייגעת  מטרידה  לתופעה  כינוי   )47 הכפלה 
49( אי בניו יורק 50( מטבע אלבני 52( יוצר 

"הדרדסים" 55( ספר של סטיבן קינג.
אנכי:

1( צייר יהודי בארץ ישראל 2( עיר בגרמניה 
על גבול הולנד 3( כלי קטן לנוזלים 4( מפקד 
צבא מצרים באופרה "אאידה" 5( עיר נופש 
בצרפת 6( ימה באירלנד 7( עיר בדנמרק 10( 
בבית  בילה   )14 ומחורר  דק  אריג   )11 הקל 
15( מהירות, בהילות 17( עשב רב שנו  מרזח
20( אחד ממיני הקוו  תי ממשפחת הסוככיים

ספר   )24 המקרא  בתקופת  מטבע   )22 צים 
במזל  הראשי  הכוכב   )25 פינק  אורי  של 

ברוסיה  נהר  איוב 27(  של  ארצו  עקרב 26( 
28( זמרת ושחקנית ישראלית 29( אל במיו
בהרי  אגדי  קוף  איש   )33 הסלבית  תולוגיה 
סין 34( שפיר לא ממאיר 36( אל החשיכה 
המזכיר   )38 המצרית  במיתולוגיה  והחורבן 
של חזקיהו המלך 39( שריפת עישון של כלי 
 )42 הונגרית  מיתולוגית  ציפור   )41 חרס 
 )46 בר  ברווז  מין  קרקיר,   )44 חיבר  צרף, 
שפה מלאכותית לתקשר עם שימפנזים 48( 
51( רשע, נוכל 52( כאן 53( נהר באו  צנצנת

פריקה 54( חומר נרקוטי.
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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. שר לא יקי — חצי שר )5,5( 7. סגנונו של 
3( 8. גדול באימון וגם במתמטיו )האל הקוף 

נכה  אם  יישמע  גם  זה   .9  )7( ובפיסיקה  קה 
הם   .10  )7( זבדי(  מיקי  )עפ"י  ממשלה  ראש 
מסתפקים בזה, חזור מיד! )עפ"י אורי בןודור( 
)3( 11. שני בעלי חיים או אחד )4( 12. בהו
מות דקות שהן בהמות אחרות )6( 13. מעלים 
3( 14. ר' 12 אנכי 16. זה צפוי שהנוו )משקל 
 .19  )4( קאופמן(  יוסי  )עפ"י  צורה  ישנה  דף 
שחקן משמאל, שחקנית מימין )3( 20. באיזו 
אלי  )עפ"י  לזמרת?  עוף  הכינו  בישול  שיטת 
מלחין  ו...  דיאנה  סטיוארט,   .22  )7( מועלם( 
7( 23. דניאל מבריק )3( 24.יש קופו )ספרדי 

סא — נתרים, זה ממקורות החכמה )6,4(
אנכי:

1. לא יגיד ישר שהגיהנום הוא באוניברסיטה 
)עפ"י  הבניין  לבסיס  מחוץ  זאת  מגלה   .2  )5(
אלי מועלם( )5,2( 3. ישראל? למילן? לסופר 
4,2( 4. מצער שהו )אחר? )עפ"י יוסי קאופמן( 
)עפ"י אלי מועלם(  טווח  דיח משקולים קצרי 
)4,4( 5. הרכב הזמר מארח סופר עם ראש דלו
גם  שבו  הסכון   .6 )7( מועלם(  אלי  )עפ"י  עת 
עשוי למנוע סכסוכים )עפ"י אלי מועלם( )4,4( 
רב  מקום  תופסת  אינה  עוביה  בשל   .11

במזוודה, אבל היא אסון! )5,3( 14+12 אופקי. 
רה"מ: איזו פריחה זאת מהממשלה! )עפ"י ירון 
הדואג  בכסף  דחוק  שמאי   .13  )6,3( רחמים( 
בעל  את  שם  לפגוש  שלא  מעדיף  לבטחונו, 
5,3( 15. ריקוד גורו )הבית )עפ"י אלי מועלם( 
דוני? )7( 17. השור צובר נסיון עם התבגרותו 
)עפ"י יגאל שילון( )7( 18. בעשרה זוגות פסים 
שונות  ספרות  תשע  של  שונות  סדרות  יש 
וקבע את  )6( 21. עלה ארגן  )עפ"י רם שריג( 

סדריה של הפנימיה )עפ"י יוסי קאופמן( )5(

תשבץ היגיון  יורם הרועה
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