
עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
1( משורר השואה שנספה באושוויץ, 8( שוטה 
9( נהר בגרמניה, 12( גבה לב, 13( ת�כ  ופטפטן,
16( עיטור מעין �תר הנכ  שיט נשים בימי קדם,

רשם בראשי אותיות, 18( אלפנטינה, 19( אל 
מצרי, 20( מגבה במ�ונית, 21( נחשול, 23( אמם 
של אפולו וארטמיס, 25( טיפה, 26( יוצר �לי 
חרס, 28( ספל, קערית, 30( קרקעית של �לי, 
31( לחץ בחוזקה, 32( סלע זקוף וגבוה, 35( מ�וכ
37( עיר נופש בצרפת, 38( �לי פשוט לה�כ  נף,

נת פיתות, 40( קינה, אבל, 41( עיר בהונגריה, 
42( �וח החיים המצרי הקדום, 43( קידומת לשם 
צרפתי, 45( נחש ב"ספר הג'ונגל", 47( ממל�י 
אשור, 49( רשע, נו�ל, 50( עופץ, 52( משוררת 
ישראלית, 55( מסתר המדרגה, ממקום מוצנע.

אנכי: 
1( דג גרם קטן ממשפ' הקרפיונים, 2( טיל ישכ

ראלי, 3( ידית, 4( �וונת זדון, 5( סרט של ג'ודי 
6( אל מצרי, 7( עיר הבירה הצפונית בעוכ  פוסטר,

לם, 10( נהר במיתולוגיה היוונית, 11( ציפור שיר 
קטנה באירופה ובאסיה, 14( בן עדה )בראשית(, 
15( אל החו�מה וה�תב הבבלי, 17( אי געשי בקוכ

ריאה הדרומית, 20( נהר באיטליה, 22( סרט של 
אלמודובר, 24( שפיר, לא ממאיר, 25( אשוה, 26( 
בליטה קטנה בקצה הפרי, 27( ציפור מיתולוגית 

28( עץ הנכ  פרסית לבנת נוצות ועצומת ממדים,
ז�ר במקרא, 29( אדם שמקצועו ייצור או�פים, 
33( מלבושי ה�הונה, 34( צלוי למחצה, 36( עיר 
בספרד, 38( גדרה, מ�לאה, 39( קטף תמרים מן 
הדקל, 41( �לי הקשה, 42( עיר בגרמניה, 44( 
אל במיתולוגיה הנורדית, 46( חמור בר הנפוץ 
באיראן, 48( מין דג טורף, 51( מל�ודת, 52( מין 

דג קטן, 53( בתו�ה, 54( לחם הודי.
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קילר סודוקו
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. 



עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי:
1. הלוחם הרחיק את אבא מהטקסים )עפ"י אלי 
מועלם( )3,3,4( 7. בני, תסת�ל עליהם בצומת 
)3( 8. מוחמד עלה להתקפה, זו תגובה הולמת 
)עפ"י מיקי זבדי( )7( 9. שחרר את הפוחלץ שהיה 
בקרור )4,3( 10. פרשה מזמינה )3( 11. הסגן 
יצא לחופשה בים )עפ"י אלי מועלם( )4( 12. 
עלול ליפול מחוץ לדלת בזירה )מ( )6( 13. מה 
3( 14. שוב הנכ )עשה הנחתום �שתקעה אותו? 
בחנים לא עברו בחופים )עפ"י אלי מועלם( )6( 
יוסי  )עפ"י  שליט  מצאה  המפלגה  במזל   .16
קאופמן( )4( 19. את ה�ביש ואת הצורה �דג )3( 
20. דממה היא נורמה אצל ראויות )עפ"י אלי 
מועלם( )7( 22. צומת בים בלגי, זה חוקי? )עפ"י 
איציק בלול( )7( 23. מפלס האל�והול )עפ"י 
אורי בןכדור( )3( 24. נמדדת �מו התחשמלות 

קטלנית )עפ"י אלי מועלם( )6,4(
אנכי:

1. סנקביץ לא נתן הס�מה מלאה )5( 2. במקצוע 
זה הוא מרגיש תמיד �מו אחרי ארוחה �בדה 
)עפ"י אורי בןכדור( )7( 3. אם לא רואנדה, אולי 
מקבילתה האירופית? )עפ"י יחיאל שליטין( )6( 
4. המלחין חנה בעיר הבירה )עפ"י אלי מועלם( 
)4,4( 5. נבטיח אולי את עתידנו עם פרחי הקיר 
היה  לשעבר  6. השר   )3,4( זבדי(  מיקי  )עפ"י 

ל�אורה נגד )5,3( 11. שרה לשמחת הצמאים 
)עפ"י אלי מועלם( )4,4( 12. לשם ומשם )3( 13. 
זה לא נורמלי �יצד הטבחיות ברחו לו )עפ"י אלי 
5,3( 15. מנעלי "ניו באלאנס" ה�י טוכ )מועלם( 

בים? )מחידושי יגאל שילון( )5,2( 17. הן מאד 
כעצובות שהוא נותן הלוואות בתנאים איומים, גו

בה עמלות בזדון, שולח נושים א�זריים ו�ו' )עפ"י 
ירון רחמים( )4,3( 18. מצבם ב�לא שב ומאבד 
6( 21. המתנדב לא מסתפק בפכ )לחלוחית )מ( 

רוצה מן המנין )עפ"י אלי מועלם( )2,3(

תשבץ היגיון  יורם הרועה
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