
עושה שכל יוצאים מהמשבצתעושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי:
1( באדישות 6( שחרחר 9( ממלכי יהודה 10( 
חרדל בר 13( טבעת באף בהמה 14( מין תאו 
16( חמאה הודית 18( אלת האדד  באינדונזיה

מה הרומית 19( כינוי לגיהנום 20( צורת זחל 
23( "נסיך הגליל" 25( ריקוד מלחד  בסרטנים

מה מאורי 27( מערב 28( רשע נוכל 31( עיר 
בספרד 33( תיקו בשחמט 35( מאותיות הא"ב 
36( אחי גוליית 39( מין עוף ממשפחת החופד
גמדי  תמר  כעץ  הנראה  צמח  מין   )42 מיים 
44( בירת דקוטה הדרומית 45( עיר מקראית 
שבה נקברה מרים 47( כלי חפירה 48( לחם 
דרוםדאמריקאי 49( נרגז ועצוב 52( קואליציה 

55( מין פינגווין 57( מין ברווז 58( שמחה.
אנכי:

 )3 הדם  משאבת   )2 בפתאומיות  התקיף   )1
עיר בתימן 4( לוהט 5( חומר כיור 6( גידול 
צמחי עקב פטריות טפילות 7( מושב כבוד 8( 
הקניט  קינטר,  ליגלג,   )11 אתיופיה  מקיסרי 
12( ציירת ישראלית, כלת פרס ישראל 15( 
16( מין כריש קטן 17( מאד  ימה באוסטריה

קבוצה   )21 דפנה   )19 פרובנסלי  ירקות  פה 
 )24 גדול  למספר  סמל   )22 בגאנה  אתנית 
גבוה בפרו 29( לא חד,  אויב, שונא 26( הר 
 )34 ביוון  עיר   )32 מומחה  טבח   )30 עגלגל 

מין עוף 35( עיר בקוסובו 37( טיל ישראלי 
38( בהמה בטיבט 40( עיר נופש בצרפת 41( 
צרים המגיעים  שופט מוסלמי 43( מכנסיים 
אלת השמש  ים 46(  תוכי  הברכיים 44(  עד 
בעל  קוצני  צמח   )50 הכנענית  במיתולוגיה 
במקרא  ישראל  צהובה 51( משופטי  פריחה 
53( שן חותכת 54( מרק וייטנאמי 55( כעס 

56( נהר באירלנד.

אופקי:
1. עלה לקבר לאחר שמצא סוף סוף את מקוד

מו )עפ"י אלי מועלם( )6,2,2( 7. שם הדברים 
אבן  שגם  מוכיח  זה   .8  )3( צד  מכל  שמורים 
מזיע )3,4( 9. למדים שזה שלום חוצה גבולות 
4,3( 10. עמוד בפרד ))עפ"י אלי מועלם( )מ( 
)4( 12. איך  )3( 11. נפש אדם כמו סוס  שה 
קוראים לבעלה של בתו שעל ראשה מעלים? 
)6( 13. לא מעלה למי שישן )3( 14. מרד שוק 

)6( 16. מה בבטנה? )עפ"י יוסי קאופמן( )4( 
 .20 )3( למד  מי שלא  להחזיר  אוכל  לא   .19
אלי  )עפ"י  רמטכ"ל  אצל  שגשג  רציני  אדם 
מועלם( )4,3( 22. ב"הבימה" אמרו: במאי טוב 
כגון... )7( 23. מה אוכלים בהרצליה? )3( 24. 
המשטרה והפרקליטות משחקים רק עם דרעי 

)עפ"י אלי מועלם( )5,5(
אנכי:

11+1 אנכי. עבור מקל, אבל בעדינות, בשירם 
 .2  )6,2,5( טוראל  ואלונה  טהרלב  יורם  של 
שפירא  רחל  של  בשירם  תאר?  אכבד  איך 
בבעלי  החכמים   .3  )3,4( טוראל  ואלונה 
החיים — הכלביים בפנים, החזיר בחוץ )עפ"י 
בזמר  פלאים  חוללה   .4  )6( בןדדור(  אורי 
4,4( 5. שני המינים במיני מאפה זוד )התימני 
הרופאים  הצליחו  לא  האם   .6  )7( חלים 
להושיע? כך זה נשמע, איזו התרגשות! )עפ"י 
ירון רחמים( )4,4( 11. ר' 1 אנכי 12. מה היא 
לא אהבה אצל שם טוב? )עפ"י אלי מועלם( 
)3( 13. נשיא בורי נרטב במידה מועטה מאד 
)8( 15. מחושו טוב כאבן )עפ"י איציק בלול( 
)4,3( 17. רואים שהבמאי התרגש כשתמך בי 
מהפרשה  סור   .18  )4,3( אילן(  יוסי  )עפ"י 
בשירן של תרצה אתר ואלונה טוראל )3,3( 

21. קרב לעברה )עפ"י אורי בןדדור( )5(
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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. 


