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עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
1( מין פרי מאכל חמוץ, 4( כבשה בוגרת, 7( ענף 
8( אדם השולל כל דבר, ניהיליסט, 11( כבב  עבה,
12( מילת שליב  רה גדולה לניפוי גרגירי התבואה,

לה, 13( עיר במקסיקו, 16( קלופס, 18( צמח בר 
בעל בצל ממשפחת השושניים, 20( נהר בשאול 
היווני, 21( לחם הודי, 22( ראשון )ארמית(, 24( 
נוגש, 26( אספקט, 28( מטבע יפני, 30( שמיכת 
צמר עבה, 32( כלי נשיפה מזרחי, 34( מין פרח 
36( קידומת סקוטית, 38( מוב  קטן, פעמוני גשם,
שב בדרום הגולן, 39( מצבת זיכרון, 41( נצנוץ 
45( עיר בצרפת, 47( מדור בקיבת מעב  אור בהיר,

לי גרה, 50( ציפור קטנה באפריקה, 53( תכשיט 
54( דפנה, 55( דקל באגן האמזוב  נשי בימי קדם,

נס, 57( חרק קטן, 59( נרגז ועצוב, 60( תעלת מגן, 
61( רפובליקה אוטונומית בגיאורגיה.

אנכי: 
1( מעטפה קשה של גולם הזבוב, 2( רשע, 3( קליב
4( משוררת ישראלית, 5( פלוני, 6( לוב  פת הענב,

גריתם טבעי, 8( מכרסם גדול בדרום אמריקה, 9( 
10( כינוי לגנב, 12( מתב  הר געש פעיל במקסיקו,

חנות בני ישראל במדבר, 14( טיל ישראלי, 15( 
בירת מונטנה שבארצות הברית, 17( השלכה של 
19( נוזל החיים, 22( חרב יפנית ארוב  גוף באור,

כה, 23( טורף לילי, 25( עיר בגרמניה על גבול 

הולנד, 27( אלבום של מייקל ג'קסון, 29( רשע, 
נוכל, 30( עולי רגל לירושלים, 31( חומר ממכר, 
33( צמח ממשפ' השושניים, 35( חומר כיור, 37( 
40( יחידה למדידת עוב  כח החיים המצרי הקדום,

בי האריג, 42( אל מצרי, 43( מוחשך, מוקדר, 44( 
זיגוג, 46( פטמה, 48( מלחין גרמני, 49( מערב, 
51( אל הנילוס, 52( האחרון בגאוני בבל, 56( הרב

גלים רעים, 57( מין דגן בשימוש העדה האתיופית, 
58( מסך מחשב, 59( תו נגינה.
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פתרון קילר סודוקו מהגליון הקודם 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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תשבץ היגיון  יורם הרועה

אופקי:
1. משורר אירני הכלים את יחימוביץ' )עפ"י 
יחיאל שליטין( )3.3.4( 7. הגה רעיון: להחזיר 
אותה מ"גזוז" )3( 8. סרב ומאן להוציא ספרים? 
)2,5( 9. המשקה החלבי ללא תוספת בירה )7( 
10. שמענו שכך מוגש קרפצ'ו עוף )עפ"י ירון 
רחמים( )3( 11. כל מה שיש לה זה הערים )עפ"י 
יוסי קאופמן( )4( 12. מסכת שמזכירה את אחד 
משירי החיפושיות )6( 13. מזון בסיסי שאם 
יחזור יימאס )3( 14. הן נותרות עם בועז )6( 
16. האויר שלנו, למשל, הוא בסדר )4( 19. ניב

ניו קראו לו סבא? )3( 20. כמונו הוא לא יודע 
להגיב באיפוק אל מול נסיון הרגזה )עפ"י טלי 
רובינשטיין ויוסי קאופמן( )7( 22. וירק? בול! 
)עפ"י אורי בןבדור( )7( 23. צבעו של ים שקט 
)עפ"י איציק בלול( )3( 24. משחיריו מבית 

השכן של רחב )עפ"י אלי מועלם(  )4,6( 
אנכי:

1. המלך נשמע נוזף בעגלון )5( 2. הרוצח חדל 
מהעמדת פנים )7( 3. נודע לי שאינו צמחוני 
)עפ"י מיקי זבדי( )6( 4. ח"כ נכנס בח"כ ואני 
דפוק )עפ"י יוסי אילן( )3,2,3( 5. רחל ולאה 
ואבני הדרך בין אילת למטולה )עפ"י מוטי 
גלברט( )7( 6. ממתי ש. פרס היה סגן?  )עפ"י 
מחסה  למתן  החברה   .11  )4,4( כהן(  רע 

לחברה? )4,4( 12. קצץ את העונש? )3( 13. 
המבחר שם גדול, אך הדג שאין שם: ורדני 
4,4( 15. מצוקתו של הרב ))עפ"י יוסי קאופמן( 
שע בסוכות )עפ"י משה ארלנדר( )2,2,3( 17. 

בנראה שהמשוררת והסופר חברו ליו"ר הכנ
7( 18. שם ירדה התורה מהמקום השמיב )סת 
ני )עפ"י מיקי זבדי( )6( 21. היה "השני" בין 
ספריו של א. ב. יהושע )עפ"י עופר קציר( )5( 
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