
 2017 20 באוקטובר  מוסף הארץ 

עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
1( כלי הקשה הודי, 4( עמק בצפון הסהרה, 
7( מלכודת, 8( ענק במיתולוגיה הנורדית, 
11( שיהוק, 12( תו נגינה, 13( ממיני הספפ

חת, 16( מין עוף, 18( מין אנטילופה קטנה 
באפריקה, 20( משבטי ישראל, 21( מחפש, 
עוף   )26 אמונה,   )24 בהודו,  אזור   )22
באוסטרליה, 28( שקט!, 30( מתנה, תשורה, 
32( מרדעת, כר סרוג לאוכף, 34( נהר ברופ

סיה, 36( זך, נקי, 38( אי אינדונזי, 39( איבר 
תנועה, 41( רקיק, צנים, 45( נהר בצרפת, 
תנועת  חלוץ   )50 המכשפות",  "צמח   )47
עיר   )53 ברוסיה,  היהודית  ההשכלה 
54( כלי חפירה, 55( כלי מיתר סיפ  בצ'ילה,
57( מין נחש לא ארסי, 59( מיפ  ני מסורתי,

לת שאלה, 60( אליל מצרי, 61( מין עוגה.
אנכי: 

1( עיר בצ'כיה, 2( תנור, 3( קסם, כישוף, 4( 
אייל קורא, 5( בסיס השערה, 6( טורף לילי, 
הלידה  אלת   )9 פקעת,  בעל  בר  צמח   )8
היוונית, 10( לוחית סביב חור המנעול, 12( 
פגום, שאינו שלם, 14( משאבת הדם, 15( שמן 
משובח בימי קדם, 17( נהר באפריקה, 19( 
22( קוף שועלים, 23( כוח החיים המפ  רשע,
 )27 ממאיר,  לא  שפיר,   )25 הקדום,  צרי 

מחוספס, 29( נהר בצרפת, 30( מגדל אשורי 
ובבלי עתיק, 31( שמח, 33( אולנה, 35( אל 
מצרי, 37( שן של מפתח, 40( דג בים סוף, 42( 
43( נדר, שבועה, 44( מטפל בסופ  מושב כבוד,

סים, 46( גדול בתורה, 48( ילדים קטנים, 49( 
מילת הגבלה, 51( מטבע גיאורגי, 52( משרת 
בקודש, 56( שרשרת הרים, 57( סלע, צוק, 

58( תל חרבות, 59( עיר בצרפת.
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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

אופקי:
1. כשמדובר ביאיר נתניהו, אין בין גבור קפפ

קאי ותייר ולא כלום )10( 7. שלוה זמנית )3( 
8. מרינה מפורסמת כמו גומולקה )7( 9. הלך 
פיפן, חשב, ויצא בהתאם )3,4( 10. בין אלדו 
לצ'רלס )מ( )3( 21+11 אנכי. טשרניחובסקי על 
פירוק ממשלת החמאס בעזה )עפ"י עופר קציר( 
)5,4( 12. קח ובעט בהתמדה )מ( )3,3( 13. היה 
עוד חי אך לא מיושב )3( 14. לא יאבדו את 
הצפון בפרידה לאחר שייגמר )6( 16. מדינת 
נרדפת   .19  )4( שחם(  אמנון  )עפ"י  הנשים 
שאולה! )3( 20. שמעתי ששחקן העבר על תקן 

פשל קיביצר לבנו של ישעיהו )בכינויו המקו
צר( )עפ"י אורי סלע( )4,3( 22. השטחים שבהם 
7( 23. לא נבפ )בכי נשיא )עפ"י יוסי קאופמן( 

צר ממנו להיות בסדר )3( 24. כשמתירים כלב 
זה עלול להיות מסוכן )עפ"י אורי סלע( )10( 

אנכי:
1. במידה מסוימת ירו בקומוניסט הבכיר )5( 
2. היתה לו אינטואיציה על יעד חשוב )4,3( 3. 

פ"מייצר פיצוצים" בחומר נפץ שיש בו צד קי
צוני )עפ"י טלי רובינשטיין( )6( 4. לומד פרוש 
4,4( 5. באיזו לשון השפ )אחר מתלמידי אהרן 

תמש שר החוץ בשדרות? )עפ"י אלי מועלם( 
)7( 6. נעמי שמר על "פוקסטרוט" )עפ"י עופר 

קציר( )4,4( 11. נכה אנשים כמו טראמפ )עפ"י 
הרגשה  להם  היתה   .12  )4,4( שילון(  יגאל 
3( 13. שמואל הנפ )שאינם אחראים למעשיהם

גיד, נתן יונתן וצביקה פיק מצטרפים לתלונת 
המלצר )עפ"י יוסי אילן( )4,4( 15. שם הר נבו, 
עלה עליו )עפ"י יוסי קאופמן( )4,3( 17. סוג 
פרחים משיחים )7( 18. מסופר על היו"ר שהיה 

במחתרת )3,3( 21. ר' 11 אופקי

תשבץ היגיון  יורם הרועה
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