
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

תעלה   )4 הודו  של  הלאומי  העץ   )1 אופקי: 
מסביב לעצי הגן לשם השקיה 7( נהר בגרמניה 
8( יונק דמוי קיפוד באפריקה 11( חכם מקראי, 
12( טיפה 13( גנו, אנטילופה אפריי  בן מחול
קאית 16( שניחן בנימה אבלה ומלנכולית 18( 
מין עטלף חרקים בארץ 20( עיר בצרפת 21( 
באוסטרליה 24(  שיר  ציפור  בהולנד 22(  עיר 
 )28 טורקיה  במזרח  עיר   )26 שלמה  מערכת 
בליטא  עיר   )32 ברווז  מין   )30 מעונה  רצוץ, 
פינק  אורי  של  ספר   )36 ופטפטן  שוטה   )34
כלי   )41 הודי  לחם   )39 סיני  בישול  כלי   )38
לעישון סמים 45( מלא סיפוק והערכה עצמית 
מחזה   )50 השפתניים  ממשפחת  בר  פרח   )47
מאת סשה גיטרי 53( אמצע גוף הספינה 54( 
מין   )57 יגון  עמוק,  צער   )55 וצעיר  רך  צמח 
מאפה כורדי 59( תו נגינה 60( כלי מיתר סיני 

מסורתי 61( עיר נמל באלבניה.
אנכי: 1( חופת בד מעל למזבח 2( רשע, נוכל 
3( קלף חזק 4( עיר באורגון שבארה"ב 5( עיר 
בדרום סוריה 6( בהמה בטיבט 8( עוגת פירות 
9( ספר שירה אנגלי של סמואל טיילור קולי
10( חמאה תימנית 12( מפרץ בסנט תוי  רידג '

מאס שבים הקריבי 14( בימים ההם 15( סרט 
של מרטין סקורסזי 17( עיר בגרמניה על גבול 
געש  הר   )22 המצרי  האדמה  אל   )19 הולנד 

23( קיר 25( כבש שמן ומי  פעיל בפיליפינים
מחשובי   )30 סיעה   )29 למהר  בלי   )27 פוטם 
המדקדקים העברים בימי הביניים 31( סופרת 
בערבה  הגדל  צמח   )33 ישראלית  ומשוררת 
35( חומר כיור 37( שער 40( כלי חרס למים 
42( אי סקוטי 43( ספר של טוני מוריסון 44( 
46( מילת חיוב 48( מכה חזי  לחם טוב ומשובח

קה ופתאומית )עגה( 49( כלי נשיפה סיני 51( 
אמיתה 52( קללה 56( שמה הקודם של טוקיו 

57( צונן 58( חומה נמוכה 59( נרגז ועצוב.
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פתרון הקילר סודוקו מהשבוע שעברקילר 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. 



עושה שכל יוצאים מהמשבצת

מפרגן  בעודו  הכל  בתאבון  אכל   .1 אופקי: 
מועלם()מ(  אלי  )עפ"י  השגיה  על  לקוסטה 
)5,2,4( 7 .מי שברור כי אין להתעלם מהם )מ( 
)4,3( 8. כך תפנה לצדיקים? )3( 9. הבין ת 'קו 
 )4,3( בו?  )3( 10.מי רעה  בןידור(  )עפ"י אורי 
)עפ"י  בשן  יגאל  אצל  שב  מזל  בראש   .11
)עפ"י  נרקוד...  אם   .13  )3,3( רחמים(  יהושע 
4( 15. בשעור החוזר אפשר לעי )אלי מועלם( 

אחר  משהו  אודם?  ספיר?   .17  )3( עליו  מוד 

)עפ"י אורי בןידור( )מ( )4( 19. בו בלייר )עפ"י 
אורי בןידור( )מ( )6( 22. פניה פומבית לראש 
עיר ורמטכ"ל )4,3( 23. נהר הזורם בנס? לאו 
דוקא )3( 24. אין שלום לשחקן המנוח )3( 25. 
כוכבי, שלום! שלמה, שלום! לאיזו התמודדות 
מיטיב   .26  )4,3( מועלם(  אלי  )עפ"י  הגעתם? 

לסקר סייפנים וצמחים אחרים )7,4(

1. הדוקטור פירגן וזכה בעזבון, היא בפי  אנכי:
4,5( 2. נהר לא מפורסם אבל עם מטי )רסים 
אצל  סעדה  אהובתי   .3  )4,3( ותכניות  רות 
3,5( 4. הפי )תימני? להפך! )עפ"י אלי מועלם( 

רי אינו מתוק, התלונן )עפ"י אורי בןידור( )6( 
5. נשארנו בגדר חידה ליקירנו )עפ"י אורי בןי

דור( )5,2( 6. רק בחו"ל ישלמו לה )עפ"י אלי 
הדלת  את  לסגור  בלא  שרה   .12  )5( מועלם( 
אם  לאחור,  14.במבט   )3( מועלם(  אלי  )עפ"י 
שיטה...  כזו  עם  רופא  כאן  מציבים  היו  רק 
לי אם  )מ()5,4(  16. ספר  )עפ"י אלי מועלם( 
יש לך )עפ"י אורי בןידור( )3,5( 18. השחקנית 
)מ(  מועלם(  אלי  )עפ"י  מאפריקה  הראשונה 
)3,4( 20. התיכון והדולפינים מתבקשים להמי
יגאל  של  השמיעה  )עפ"י  מפולפל  מאוכל  נע 
שילון( )4,3( 21. דופן עץ בחזרה ליעד )6( 22. 

גרו בבית במושב )עפ"י אורי בןידור( )5(
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