
מוסף הארץ58 

עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
1( מלחין איטלקי, "נישואים בסתר", 6( מאוס, 
9( מטבע קזחי, 10( שיח חורש נפוץ באא  בזוי,

רץ, 13( מכלי השחמט, 14( חשבונייה, 16( 
בתוכו, 18( פרויקציה, 19( לימוד, 20( גלגולי 
ידיעות ושמועות, 23( יצירה מוזיקלית קצרה 
וקלה, 25( ציפור שיר באוסטרליה, 27( אחד 
מארבעת היסודות בתורת קונפוציוס, 28( אלת 
31( מגזין אופא  המוות במיתולוגיה הנורדית,

נה אמריקאי, 33( טבח מומחה, 35( ממהר, 36( 
פייטן ארץ ישראלי קדום, 39( נחש ארסי גדול 
42( עיר בצרפת, 44( עשב רב שנא  באפריקה,

כוח  הסוככיים, 45( מלאך, 47(  תי ממשפ' 
החיים המצרי הקדום, 48( סריטה, 49( מסך 
מחשב, 52( מין מאפה כורדי, 55( מין נחש לא 
ארסי, 57( ספר של צרויה שלו, 58( מחוז, גליל.

אנכי: 
1( טחב איסלנדי, 2( מטבע יפני, 3( קערה עמוא
4( תו נגינה, 5( קליפת הענב, 6( מוא  קה למרק,
שב ברמת הגולן, 7( בונה התיבה, 8( שיטפון, 
11( צמח נחלים וביצות, 12( מאכל קוא  זרם,
15( צמח מרפא, 16( אמם של דן ונפתא  ריאני,

לי, 17( אי יווני, 19( גבעה מלאכותית, 21( חומר 
22( עני, עלוב ומסכן, 24( עופץ, 26( מלא  כיור,

חין וזמר ישראלי, היה בלהקת תיסלם, 29( נהר 

30( מזיק לבגדים, 32( אנטילופה טיא  בגרמניה,
34( נזיד שעועית ספרדי, 35( שן חותא  בטית,

כת, 37( דגל, 38( מין מנעול, 40( מצבת זיכרון, 
41( מין עז באסיה, 43( בירת גואם, 44( הרעא

לת מזון, בוטוליזם, 46( שטיח קטן ליד המיטה, 
50( צמח קוצני בעל פריחה צהובה, 51( מנהג, 
טקס, 53( יחידת שטח לקרקע, 54( תל חרבות, 
55( איל ברזל לניגוח חומות, 56( מילת סיבה.
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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. 



מוסף הארץ60 

עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי:
1. מפרקי אבות נבין את חשיבות הכוס המא

לאה )עפ"י מיקי זבדי( )3,5,2( 7. "12 אופקי" 
יצר אותן )3( 8. הוא תופש קשה שלא עלו יפה 
)7( 9. ישוב מעל המדבר אל הקיר )4,3( 10. 
הספר שעליו תניח את הראש )3( 11. אמדן 
אימה )4( 12. הבל בלע מפרי האדמה וקבל את 
פרס ישראל לספרות יפה )6( 13. זה קרה, כפי 
3( 14. גם המלחין הצא )ששמענו, לגב' צ'פלין 
6( 16. מצע בלתי חוא )רפתי אינו מזהיר כלל 

קי )4( 19. ירח מלא )עפ"י אורי בןאדור( )3( 
20. שני דברים שניתן למצוא באפריקה באקא
7( 22. על פי המקוא )ראי )עפ"י אורי בןאדור( 

בל, הוא פורח גם בגנים )מ( )4,3( 23. יצא רווח 
מנכסיו )3( 24. סגנונו של "12 אופקי" שרד 

מימי י. סטלין? )10(
אנכי:

1. עם ברל הימה! )5( 2. האירני השמיץ אך 
היא נשארת )7( 3. שכונה ירושלמית בשירו 
של ר' יהודה הלוי )3,3( 4. קווה להשיג אותה 
כשהמסיבה כבר מאחוריה )עפ"י גל טרוקמן( 
)5,3( 5. שיר של אלתרמן משך פסגה אחרת 
)עפ"י אמנון בירמן( )4,3( 6. ללטפך זה כמו 

אלגעת במשי, אמר בבית המשפט )עפ"י השמי
עה של יגאל שילון( )4,4( 11. תעלה בבנק נשיא 

לשעבר )8( 12. גיטרה או כנור לשיריך? )3( 
13. ממקבלי פרס נובל: גור, אובמה ופרס )עפ"י 
ירון רחמים( )מ( )4,4( 15. אני חושב שיש עתיד 
4,3( 17. פיא )אבל הוא זמני )עפ"י יוסי אילן( 

צה פלוס )עפ"י אורי בןאדור ויוסי קאופמן( )7( 
18. השר לשעבר לא היה קרבי אבל יודע לתא
כנן )עפ"י יוסי אילן( )6( 21. מטבע מרומניה 

— בסיביר )עפ"י אמנון שחם( )5( 

תשבץ היגיון  יורם הרועה
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