
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

 )9 שבארה"ב  מקסיקו  בניו  עיר   )2 אופקי: 
בנגל  במפרץ  איים  קבוצת  כריתות 11(  ספר 
12( יחידת מידה ללחץ 13( קיבוץ בערבה 15( 
מדוכא, רפה רוח 16( עיר בבולגריה 17( רצפ

ען, סנדלר 19( הקיסרית אליזבת, אשת פרנץ 
מין   )21 ישראל  משבטי   )20 האוסטרי  יוזף 
אל   )27 ספרותי  דוב   )26 מערב   )25 דולפין 
תבואות  של  שוק   )32 צוק  סלע   )30 הנילוס 
ופירות 34( נורית 38( אפונה סינית 39( מין 
מינרל לבן 41( כהן בשפה האמהרית 42( טבפ

עת באף בהמה 44( חופת בד מעל למזבח 47( 
נרגז ועצוב 48( כלי בישול קדום 50( דג טורף 
52( חג של נוכרים 53( התעייף מאוד )סלנג( 
יחידת הספק 57(  חדרה 56(  ליד  קיבוץ   )55
קץ   )60 סובל  מדוכא,   )59 ג'אקו  תוכי,  מין 

המהפכה )בהשאלה(.
אנכי: 1( ארטישוק ירושלמי 3( מילת סירוב 
מין   )5 וילוז'ני  שמואל  עם  ישראלי  סרט   )4
שבלול בעל קונכייה גדולה השוכן בסלעים 6( 
מבנה   )7 בפולין  ההשכלה  תנועת  מראשוני 
 )8 נוער  תנועת  של  פעילות  מתקיימת  שבו 
מלך רשע ועריץ שיקום לפני בוא המשיח 10( 
)עגה( 14( צעיר  עוף שוכן מים 12( קנה סוף 
עדין )בהשאלה( 16( בית חולים ליולדות בתל 
נהר בצרפת 22(  אביב 18( חלף הסתיים 19( 

מכלי השחמט 23( הפדרציה הבינלאומית לכפ
חזק  קלף  פביליון 28(  קיץ,  סוכת  דורגל 24( 
ממלכה   )33 סניטר   )31 בטיבט  בהמה   )29
הכפלה  מילת   )36 מספיק   )35 עתיקה  שמית 
של  העט  שם  וונגוט 40(  קורט  של  ספר   )37
בסוריה  עיר   )42 גרינברג  עליזה  המשוררת 
43( תל חרבות 44( עץ הנזכר במקרא 45( נהר 
העדה  של  חג   )47 אדם   )46 הודו  בדרום 
החיים  נוזל   )51 צרפתי  לחם   )49 האתיופית 
53( שער השפה העליונה 54( דג מאכל גדול 

57( יחידת שטח לקרקע 58( קנגורו ספרותי.
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רחשא י הקאה
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נב היגוא טפ

הפח ניג צ א

 ימשקל ידאר

דנ לו הבוס 

צ ב רבא נ מ

 הראנ לח כש

ורוז ישנאב 

ר ת וטט גוק

יפ וקיאמ נז

ו ז ס ט ג א

למרפ ס הדחי

הלאסמרד דדנ

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

אופקי:
)עפ"י  נקלע לחויה קשה  קולנוע  1. מבקר 
לצמח  שהפך  חשב   .7  )6,4( מועלם(  אלי 
)3( 8. אין מתחרה ראוי לרץ – רק בעננים 
)7( 9. לא נמצא בשדרים המצליחים )עפ"י 
 )3( בית  סנטרל   .10  )7( )מ(  מועלם(  אלי 
 .12  )4( והנגב  השרון  העמק,  מנעמי   .11
את  בדק  שוב   .13  )6( יציב  לא  מדד  נתן 

המפלגה שהיתה )3( 14.נתן שוס ותוך כדי 
 .16  )3,3( שילון(  יגאל  )עפ"י  ברך  כך 
4( 19. חג לעיר )3( 20. אפפ )הירש, עמוד! 

 .22  )7( לביצים  חוזר  שכל  עם  ריקני 
סטוצ'בסקי היה מלך )7( 23. באר נחת )3( 
שקט  הכנס  האמריקאי  הנשיא  למען   .24

בקבוצים )עפ"י אלי מועלם( )6,4(

אנכי:
1. לא נדבר על כשלון היועץ המשפטי )5( 
2. משה וחצי במוסד )עפ"י יגאל שילון( )7( 
נקרא החשוד בהחזקת מטבע מחוץ  3. לאן 
6( 4. סופר מלאבסי מוצג ברוח הספ )לחק? 
פר )עפ"י אלי מועלם( )4,4( 5. איך יערוק 
מאחורי  נמצא  אולי  מכס   .6  )2,5( דץ? 
)עפ"י  הראש  מן  בילדים  לטיפול  החוק 
4,4( 11. בנמל חיפה אין אנפ )יגאל שילון( 
שים מאושרים, בגרסת תהלים )עפ"י יגאל 
 )3( דת  מאיש  צמד  חצי   .12  )4,4( שילון( 
13. שמענו שאיש המאפיה מעונין רק במה 
4,4( 15. בלפ )שהולך בשוק )עפ"י רו כהן( 
בול )2,2,3( 17. נימוק חזק בהשוואה לכסף 
)עפ"י יוסי אילן( )4,3( 18. סופר ילדים או 
מוושינגטון  בודד  ח"כ   .21  )6( רוסי?  בס 

)מחידושי יגאל שילון( )5( 

תשבץ היגיון  יורם הרועה
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