
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי:
2( משורר רומני ידוע 9( אביון 11( סופגנייה 
השמש  ארץ   )13 תנועה  איבר   )12 מצרית 
15( שרף ריחני במקרא 16( עיר בשש  העולה
ווייץ 17( מאכל צ'רקסי 19( מין מאפה כורדי 
תנור   )25 כוסברה   )21 טבעי  לוגריתם   )20
26( חומר ממכר 27( תכשיט נשי בימי קדם 
ריש יפני מסורתי 34(  30( אמתחת 32( פנס 

קוד מלחמה מאורי 38( אי בניו יורק 39( אטי 
מין  צוק 44(  סלע  מצרי 42(  אל  ביותר 41( 
אנטילופה קטנה באפריקה 47( שרוי בתענית 
במיתולוגיה  אל   )50 רמלה  ליד  מושב   )48
 )53 בהוואי  פרחים  שרשרת   )52 השומרית 
55( אחת הספירות בקבש  אספה, מפגש גדול
לה 56( עיר בהונגריה 57( מי שאביו לא ידוע 

59( נרו יאיר 60( דושחי ארסי באירופה.
אנכי:

במערב  נהר   )3 בשווייץ  גבוה  מים  מפל   )1
אורך  מידת   )6 ערפילית   )5 יבב   )4 אירופה 
קדומה 7( כוח החיים המצרי הקדום 8( היום 
מין   )10 ביותר  הארוך  והיום  ביותר  הקצר 
 )16 למחצה  צלוי   )14 חמת  נאד,   )12 סחלב 
קליפת   )18 היוונית  במיתולוגיה  טיטאנית 
הענב 19( קליבר 22( חומר כיור 23( מנהיג 
כרמיאל  ליד  קהילתי  יישוב   )24 זולו  שבט 

28( יחידת הספק 29( עטרת פרחים 31( מין 
נור   )35 אוסטרי  סופר   )33 זילנד  בניו  עוף 
36( קריאת שלום 37( מלך רשע ועריץ שיש
ברברית  ממלכה   )40 המשיח  בוא  לפני  קום 
42( נבל 43( עיר במש  עתיקה בצפון אפריקה

רוקו 44( עיר באירלנד 45( מין עטלף חרקים 
בארץ 46( נחש ב"ספר הג'ונגל" 47( מרי שיח 
בכי 53(  קינה  לוין 51(  חנוך  של  מחזה   )49
מחזאי   )57 שלג  על  גלישה   )54 מובחר  זהב 

אירי 58( מטבע יפני.
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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:
)עפ"י   22,21 סופרים  קשוחים  מפקדים   .1
דורון לוי( )4,6( 7. הגניב מאחורי התלמיד 
לנקות  הנכבד  הטורקי  הגיע  לחינם   .8  )3(
של  ארצם   .9  )3,4( יחיאל שליטין(  )עפ"י 
 .10  )7( שליטין(  יחיאל  )עפ"י  הזבובים? 
)עפ"י  רגל!   .11  )3( למס  היה  המשקע 
יחיאל שליטין( )4( 12. האכיל פרח? איזו 
שטות! )עפ"י יחיאל שליטין( )6( 13. יצרן 
)3( 14. אל תנוחי, תוציאי את המיץ  מסך 
הגישו  דג  איזה   .16  )6( לעיר  מחוץ 
 .19  )4( שליטין(  יחיאל  )עפ"י  לאובמה? 
איציק  )עפ"י  ופרח  אותך  החרים  שוב 
ינוש  עם  שנשאתי  אומרים   .20  )3( בלול( 
בתוך  מוסיקאי  היה  המלך   .22  )7( והוד 
הספר  בית   .23  )5,2( פסיכולוג  וגם  תוכו, 
עודד   .24  )3( וייצמן  לקראת  אחורה  הלך 

תאומי גלם מועמד עם תרוץ שיא )6,4(
אנכי:

אסתר  ממגילת  נעלם  שהפרפר  1.נראה 
)5( 2. מדה של מים — ליטר )7( 3. אולי 
למיכאל  מה   .4  )6( ישיק  איך  ישמעו  גם 
5. אוזן   )4,4( ולעודד תאומי הצעיר?  צור 
זמר שנש 6. שני רופאים בעקבות   )3,2,2(

)מחידושי  הישבע!   .11  )4,4( בוכה  שמע 

שבר  האמורא   .12  )3,3,2( פרוינד(  יעקב 
3( 13. מחלקי הגוף: עין, שיער, דרש )שיא 

מיס, פה )עפ"י ירון רחמים( )מ( )5,3( 15. 
שליטין(  יחיאל  )עפ"י  מפא"י  שרי  מושב 
)עפ"י  וקולרבי  לכרובית  קרוב   .17  )4,3(
ויליאמס  טנסי   .18  )7( שליטין(  יחיאל 
קציר(  עופר  )עפ"י  תאומי  עודד  בשבח 

)3,3( 21. בלבל את סוניה ונשרף )3,2(
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