
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
בר  עז   )7 שמנת,   )4 באפריקה,  עוף  מין   )1
בהימלאיה, 8( מלחין אוסטרי, 11( חכם מקראי, 
12( סייר, 13( עוגיות צרפתיות, 16( כיי  בן מחול,
ינוי לקריאה בספרות הקודש בקרב עדות ספר

דיות, 18( עיר במיסיסיפי שבארצות הברית שבה 
נולד אלביס, 20( סופר צרפתי, 21( טורף לילי, 
22( גמל צעיר, 24( צלוי למחצה, 26( טנין, 28( 
דפנה, 30( סבל, לחץ, 32( עיר אשורית קדומה, 
34( יישוב בשרון, 36( עיר בגרמניה על גבול 
הולנד, 38( עיר בהונגריה, 39( מצבת זיכרון, 41( 
חרק קטן, 45( סקירת עין, 47( כיליון, אבדון, 50( 
מין חיפושית, 53( מאוכלס ברוחות רפאים, 54( 
תו נגינה, 55( אליל מצרי, 57( אשפה, דמן, 59( 
זמרת ושחקנית אמריקאית, 60( בירת חצי האי 

פלופונסוס, 61( מאכל יפני.
אנכי: 

1( רפובליקה בפדרציה הרוסית, 2( נוכרי שהי
3( קלף חזק, 4( יונק טורף ממשפ' הגחי  תייהד,

ניים, 5( קיבוץ בגליל העליון, 6( קיבוץ בצפון 
הארץ, 8( עיר בספרד, 9( כינוי מליצי לאלפים 
שבאירופה, 10( ממיני הספחת, 12( מודליסט, 
14( בתוכו, 15( מחוז בדרום שוודיה, 17( מטבע 
אלבני, 19( רשע, נוכל, 22( פקפקן, הססן, 23( 
מחשבה, 25( מרק וייטנאמי, 27( מלחין גרמני, 

29( ימה באירלנד, 30( עיר בפורטוגל, 31( חומה 
נמוכה, 33( אופרה של שימנובסקי, 35( מצדי 
המטבע, 37( אי בניו יורק, 40( גוש של תאנים 
מיובשות, 42( כלי קטן לנוזלים, 43( משוררת 
44( אדישות, התעלי  ישראלית בעלת רקע דתי,

מות )עגה(, 46( מין דגן בשימוש העדה האתיופית, 
48( יחידת מידה ללחץ, 49( כלי נשיפה סיני, 51( 
הרגל רע )בהשאלה(, 52( שומן כבש, 56( מעך, 
57( מערכת שלמה, 58( נהר באירלנד החוצה את 

קורק, 59( סופרת ומשוררת ישראלית.
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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. 



אופקי:
1. בדרגה הגבוהה ביותר, המודל של ביבי הוא 
מאלה בפרסומת הנותנים את הנשמה... )5,3,2( 
7. התייחס אליו כאלו היה אל )3( 8. גולם שזה 
אך טבל בים או בברכה )עפ"י אורי בןידור( )מ( 
)3,4( 9. קצין בכיר שזכה במדליית כסף )עפ"י 
אורי בןידור( )4,3( 10. השר לשעבר, עבודתו 
את  הזיז  מישהו  אנכי.   21+11  )3( ומעלליו 

הגבינה שלי בהרי אילת )עפ"י יוסי אילן( )5,4( 
12. בואו דומה להסתלקותו המבוהלת )6( 13. 
רצה שתתן? להפך )3( 14. אפשר לתאר את 
חסדם כחסר חשיבות )3,3( 16. יד על... או יד 
בתוך... )4( 19. זקן מחפש חבר )3( 20. תלמד 
את חודורוב בחג )עפ"י יוסי אילן( )4,3( 22. 
שנה את הצו בקשר לדב יוסף )5,2( 23. בחוש 
אישי עם כללי )3( 24. הרועה וחבריו אצל 

משה דור )7,3(
אנכי:

1. סע כבר, שמן! )3,2( 2. יפית לעופר: מספיק 
7( 3. נשיא סוי )עם הפרות! )עפ"י אלי מועלם( 
פר את נצחונו של נפוליון בצפון איטליה )6( 4. 

יעתונאי בהודו בין השמנות )עפ"י טלי רובינש
טיין( )8( 5. ראשון בעליה וראשון בכלל )עפ"י 
7( 6. הגבינה במבצע אבל מתלוי )אלי מועלם( 
2,6( 11. עם הישמע הצי )ננת )עפ"י יוסי אילן( 

לצול יתגלה חלומו של ערוץ שתים לשעבר )עפ"י 
דורון לוי( )3,5( 12. כמו ענף גדול ומסיבי )עפ"י 
אורי בןידור( )3( 13. גם חנית עבדה במסעדה 

יולכן הם שותפים לאותה בעיה )עפ"י אלי מוע
4,4( 15. מי הצליח? הימאים )3,4( 17. השי )לם( 

חקן מחזיר את מזלה של חברת החדשות )7( 18. 
הגבינה חושפת את צפונותיו של הסופר )עפ"י 

גל טרוקמן( )מ( )6( 21. ר' 11 אופקי

תשבץ היגיון  יורם הרועה
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