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חיות
 .1יש לה מלכה אך זו לא היא שרודה
שערות ברגליים היא לא מורידה
יוצאת במחול כשנתקלת בפרח
1
שומרת מרחק ממים ומלח
פתרון
 .2חייו עם כנפיים נמשכים יום אחד
תמיד הילדים לו אומרים ״אל תפחד״
ביופיו מתחרה הוא אפילו בקשת
2
לפעמים הוא תשובה לשאלה מה הקשר
פתרון
 .3כוכב בימות הזמר
ואימת דרי חור
אלוף בכדור-צמר
טפל כשהוא שחור
לא מפחד משלוליות
לא ממצנח שלא נפתח
לא מדודו )זה מלך החיות(
3
לא משמונה קליעי אקדח!
פתרון
 .4לכל החיות אין בגדים
אז למה קוראים כך רק לו?
אולי כי הרבה ציידים
חומדים להם את מעילו.
רוצה לאכול בת-כרבולת
4
אבל מסתפק בשיבולת
פתרון
 .5תספרו עד שלוש ,הוא מלוח
בפסח דווקא הוא מתוק
מהראש יש לו ריח מסריח
5
לכן מעדיף הוא לשתוק
פתרון
 .6מתפתלת כזו מני ספר אל ספר
1

פורסם באדם צעיר גליון איים אבודים

2

נכתב במיוחד לאדם צעיר גליון כנפיים

3

פורסם באדם צעיר גליון איים אבודים

4

כתבתי במיוחד לאדם צעיר גליון בעלי חיים

5

כתבתי במיוחד לאדם צעיר ים-יבשה
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ארוחה עיקרית היא תאכל כבר בקבר
על קרס מוגשת לדג כחטיף
6
לפגוש בה שלמה בתפוח  -עדיף
פתרון
 .7בלילות של ירח מלא לא נרדם
כמותו מתנהג אדם לאדם
בודד ורעב ונוח לטרוף
דומה קצת לסבתא אך לא מקרוב
פתרון
 .8נמצא בעיקר באגדות ובמבוכים
נוהג להפריד נסיכות מנסיכים
ואם הוא צריך לקנח ת'אף
7
במקום ממחטה מגישים לו מטף
פתרון

גוף האדם
 .9גשר  -לא עובר עליו הלך
כתר  -לא חובש אותו מלך
שורש  -ואין שם שום עץ
מישהו כועס  -אך לשתוק מתאמץ
חלב  -שלא יהפוך לגבינה
לפתרון החידה נדרשת בינה
פתרון
 .10קשור בברזל ,לא סתם קשר חולף
יוצא מהלב ונכנס אל הלב.
אצלך ואצלי הוא איננו כחול
אם הוא נשפך ,לא נצא במחול.
פתרון

6

כתבתי לאדם צעיר גליון מגעיל

7

נכתב במיוחד עבור ופורסם באדם צעיר גליון פנטסיה
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מזון
 .11הטבלה לא משקרת
אבל כך גם המשקל,
ולומר "לא ,מוותרת"
זה ממש ממש לא קל
אז אם יש פרה עם שחר
וחלב לבן,
כבר נשמין ולא מנחת
כמובן
פתרון
 .12סוג של גזירה
שמטרתה היא גִזְרָה
שימיה ספורים
ומתאימה לנזירים
שיום חג לה אויב
שמניינה מעייף
בה כל ביס מתומחר
ומועדה הוא מחר
פתרון
 .13כולם זכאים לו על פי חקיקה
מתחיל בנשיקה ונגמר בנשיקה
מן הארץ יוצא ולמים מגיע
מה מחירו? חוטם מזיע!
פתרון
 .14איש ביריבו אותו מטיח
ואז מנגב אותו על השטיח
נמצא בשפע כשמשקים ערוגה
מתאים לקפה וגם לעוגה
פתרון
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בעלי מקצוע
 .15מסמכים סודיים הוא תמיד מחפש
את תכנית האויב מתאמץ לשבש
בעט יש לו רעל
ורקטות בנעל
בכלל לא פורים והוא מתחפש
פתרון
 .16במשחק של קלפים הוא יריב מסוכן
כובעו משמש לארנב כמשכן
ואם קהל הצופים עוד איננו נרגש
8
הוא חוצה עלמות ומחברן מחדש
פתרון

ספרים וסיפורים
 .17תיבה לאוצר של תרבות ודעת
חבר מצוין לשעה רוגעת
עשוי לשמש לתולעת מזון
הולכים לביתו בחוסר רצון
פתרון
 .18אם הם שבעה הם כורים ובני חיל
אך זקוקים לעזרה במשק הבית
אם הם שלושה הם נוטים לפטפוט
9
אם הם המון אז ארצם  -ליליפוט
פתרון
 .19עקירה מן השורש  -מאמץ משולב
של סבא וסבתא ,ילדה וכלבלב
יצא להם מיץ ,ולא בנקל
להבא ,ודאי יסתפקו במקל
פתרון

 .20בין כה וכה בסוף נמצא בו שלד -
אולי שחקן מחבואים נשכח.
8

נכתב לאדם צעיר גליון מכושף

9

כתבתי לגליון מתחת לאדמה
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אבל נחוץ דמיון של ילד
כדי לפתוח דלת
שאותו תיקח
10
אל ארץ מכושפת-שלג
פתרון
 .21אבקש ילדים להזכיר ,במחילה,
מקום שאליו מגיעים במחילה.
וקיימת לשם עוד דרך נאה
לעבור בפשטות מבעד למראה.
בואו איתי! אך מה שם נמצא?
יושב על חומה יצור דמוי ביצה
וחתול ,וארנב שרץ כמו במירוֹץ
11
רק הקפידו שלא לאבד את הראש
פתרון
 .22מעשה באדם מבולבל לתפארת,
מסיפור נהדר שכתבה משוררת.
על סידור חפציו לא מפסיק לעמול,
אך מוצא רק היום מה שאבד לו אתמול.
נוסע שעות ברכבת חונה
תגובתו לעיטוש כלל אינה נכונה.
ועכשיו ילדים ,לפניכם האתגר -
12
התוכלו להזכיר לי רק איפה הוא גר?
פתרון

 .23זה סיפור לא רגיל
מלא מרץ וגיל
על אורח פורח
מאד מבדח
10

פורסם באדם צעיר גליון פנטסיה

11

כתבתי לאדם צעיר גליון משוגע

12

כתבתי לאדם צעיר גליון משוגע
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אל הבית נכנס ועשה שם תרגיל
הוא עשה מין בלבול
לא היה לו שום גבול
הוא הניף חפצים באוויר בלי סרבול
האחות אז אמרה:
זה נורא,
זו צרה,
איך אמא תגיב כשתראה מה קרה?
אך בסוף הוא סידר את הכל חזרה
על הספר נמליץ בכל פה בלי היסוס
13
זה רק קצת מוזר שכתב אותו סוס
פתרון

שפה
 .24מילה והיפוכה:
א ישר הוא ירוק בהמון גבעולים
הפוך אלו מים  -מגובה נופלים
14

ב

ישר הם הרבה – רבבה חלקי עשר
הפוך זהו נס ,או דבר חן ,או דבר קסם

ג

ישר הוא הרחיב כשמשך בחוזקה
הפוך הוא סיים המכתב בנשיקה

ד

ישר זהו שיר – רק פחות המילים
הפוך – שתי גדות ועוד מים צלולים.

פתרונות
 .25זוג למופת ביניהם הבדל דק
בה יש מלחים ובו יש מרק
מבחינה משפחתית מצבם מסובך
15
כי היא בלב-ים והוא במטבח
פתרון
 .26בעץ היא נוטה את הנגר להטריד
בשביל סוודר אותה נעלה או נוריד
במניין קדמונינו שקולה לשבעים
בגוף זה השער לאורות וצבעים
פתרון

13

כתבתי לאדם צעיר גליון משוגע

14

פורסם באדם צעיר גליון הפוך

15

כתבתי במיוחד לאדם צעיר ים-יבשה
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משחקים
 .27בין אוויר לאוויר מפריד
וסופו הוא ברעש מחריד
לילדים מביא הוא רוב נחת
16
ואויבת גדולה לו המחט
פתרון
 .28אני חוצה את כל הארץ בלי מטוס סילון
ומדלג מבית מלון לבית מלון
קונה לי רכבות וגם חונה בחניה
לפי מה שיוצא בקוביה
אני בונה בתים ולפעמים נכנס לכלא
17
היכן קורים כל הדברים האלה?
פתרון
 .29בגיר נצייר ולא על הלוח
אבן נתור  -טובה לשילוח
נהייה טיפה קנגורו עם קצת חסידה
18
איזה משחק מסתתר בחידה?
פתרון
 .30בין רגליי עכבר מעז לזחול
אני רץ למצוא דבר מה כחול
מצאתי! אך הצבע התחלף  -לא טוב
קצת מתחרט שהתחצפתי אל הדב
חייב סוף סוף לנשום לרגע
על הספסל אני מוגן מפגע
אחרי כמה שניות כבר אין תירוץ
יורד לאדמה חוזר לרוץ.
נפגעתי ברגלי! אוחז בה וממשיך..
19
 ..פתאום כולם הולכים הביתה כי מחשיך
פתרון

 .31אנחנו חיים משבת לשבת
יש פה שופט אבל זה לא משפט
אין פה טבח אך יש מי שמבשל
יש פה קשר אך הוא לא מתקשר
בשמנו מכים ומגדפים גם ,אבל
כמעט לכולנו אין יד בדבר
פתרון

16

פורסם באדם צעיר גליון יומולדת

17

נכתב במיוחד לאדם צעיר בנעלי בית

18

פורסם באדם צעיר גליון איים אבודים

19

פורסם באדם צעיר גליון איים אבודים
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חגים וזמנים
 .32בבית עם קירות מבד
יש לי אורחים ,איני לבד:
ענף ארוך קפוץ כמו קפיץ,
מעין לימון ירוק עם שפיץ,
ניחוח בעלים קטנים,
ובוכיה ליד קנים.
האם תצליחו ,ילדי,
לנקוב בשמם של ידידי?
פתרון
 .33בערב של יום מבולגן,
פתחנו שולחן מאורגן.
אורח אחד לא הגיע,
על כך הוא זכה בגביע.
אוי ,כמה ספרנו עד ארבע..
פילחנו גם משהו של סבא.
הפיתות היו יבשות ודקות,
זה נגמר ,חי האל ,במכות!
פתרון
 .34הוא חשוך ,אך מלא נצנוצים ורחשים
יש בו חוט של קדושה ,בייחוד בשישי
לקראתו פעוטות שומעים שיר חרישי
תמיד הוא מגיע כשנהיה מאוחר
לעמל ויגע הוא זמן מיוחל
20
זה הסוף של היום ותחילת המחר
פתרון

20

נכתב במיוחד לאדם צעיר חלום
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אתרים
 .35בשווייץ ,בחרמון ובצפון הגליל
שמן ולבן ומזכיר קצת דחליל
כל החורף בקור ,לא נכנס אל החדר
21
בקיץ הופך לשלולית עם קצת גזר
פתרון

 .36חוגגים את היום בו נפל המבצר
לכריך הם בוחרים דווקא לחם צר
ובכך הם אומה יחידה מסוגה:
22
אם נגמר כל הלחם ,אוכלים הם עוגה
פתרון
 .37חיים בתוך נוף לבן כמו חלב
להראות אהבה ,מצמידים אף לאף
לא צריכים במקפיא לאכסן שלגונים
23
מוכרים להם קרח והם לא קונים
פתרון
 .38בחצי המרחק שבין קוטב לקוטב
אורכו הוא ארבע רבבות וקצת עודף
ימים ,יבשות וכמה ארצות
24
בלי לזוז ממקומו הוא מצליח לחצות
פתרון
 .39מציף בקלות כל תייר ותיירת
שותה בצמא את מימי הכנרת
השכנה ממזרח נמצאת בסמוך
25
לא נעלב כשקוראים לו נמוך
פתרון
 .40שריד מבניין בן אלפיים שנים
מביא הוא דמעות לעיני צנחנים
על עירו נשבעים :אותה לא ישכחו
26
הוא סניף דואר ישיר לקדוש ברוך הוא
פתרון

21

נכתב במיוחד לאדם צעיר שלג

22

פורסם באדם צעיר מסעות

23

נכתב במיוחד לאדם צעיר שלג

24

נכתב במיוחד לאדם צעיר מסעות

25

כתבתי לרינת לאדם צעיר טיולים )אבל לא נראה לי שהודפס(

26

כתבתי לרינת לאדם צעיר טיולים )אבל לא נראה לי שהודפס(
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אישים
 .41שליט מתקופה ישנה נושנה
את שמו העניק לשביעי בשנה
לפני שאמר "גם אתה?" לרוצח
27
הוא בא הוא ראה והוא גם כן ניצח
פתרון
 .42מצביא צרפתי שבז לחולשה
שתקע כל הזמן את היד בחולצה
למרות שהוא מת וקבור כבר שנים
28
הרבה משוגעים עוד אומרים :זה אני!
פתרון

27

כתבתי לאדם צעיר גליון מסע בזמן

28

כתבתי לאדם צעיר גליון מסע בזמן
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שונות
 .43בצוֹק הדרכים הוא עומד
באור ובצבע רומז
לרגליו הכל קצרי רוח
חוץ מזה שמסיים ת'גילוח
חוץ מזאת שמתקנת ת'אודם
חוץ מזה שנובר קצת בחוטם
פתרון
 .44תלתן יהלום עלה וגם לב
בצורה דמוקרטית אינו מתחלף
בתנ"ך לו מושחים על הראש שמן זית
29
לפעמים הוא יוצא בלי בגדים מהבית
פתרון
 .45נשפוט אותם רק בביתם ,כמובן
לעולם לא נצבע את פניהם בלבן
נקנים בעמל ולא נמכרים
30
הם בני משפחה שכן בוחרים
פתרון
 .46חבר חסר פרצוף
שגודלו אינו קצוב.
עליו תדרוך  -לא יתלונן
אך יסתלק כשיתענן..
פתרון
 .47ספל הפוך שתכולתו לא נשפכת,
הוא לא מזכוכית הוא בכלל ממתכת.
אין לו פה ,אבל יש לו לשון -
קול שירתו מפריע לישון
פתרון
 .48שואבים אותו  -ובכלל הוא לא מים -
כשרוצים לנקות מאורות בשמים
אשתו מכבסת .לפעמים גם אופה
והוא בדרכים או גורם לשריפה
פתרון

 .49קטלנית בידיו של קלע מיומן
אם כי תקופתה חלפה כבר מזמן
29

נכתב לאדם צעיר גליון ארמון

30

כתבתי לאדם צעיר "מחנה"
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בירושליים היא חומר בנייה מועדף
31
מפחידה מספריים ,מפחדת מדף
פתרון
 .50לפעמים מקומו במגרש עם חישוק,
לפעמים ניקחהו עמנו לשוק
נשים בו גבינה וביצים וחלב.
קולעים אותו וקולעים אליו.
פתרון
 .51על כל שאלה יש לו תשובה
)הדעות חלוקות לגבי אהבה(
רצים אחריו והוא בורח
יש לו צבע ואין לו ריח
פתרון
 .52בדממה בלי קול ואומר
מים הוא הופך לחומר
מטיל גם צל מרוב שהוא נמשך לשמש
אני נושם ביום את מה שהוא פולט באמש
אז תנו הדעת ,בלי בלבול
32
וחידתי פתרתם  -בול!
פתרון
 .53מספר אנשים שחולקים אותו עץ
בו עלה אל עלה מצביע בחץ
לפעמים האחד את רעהו מטריף
אך רעהו אותו לא יכול להחליף
הם קשורים  -או בדם ,או כבולים במין נדר
ובבוא האביב הם עושים יחד סדר
פתרון
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כתבתי במיוחד לאדם צעיר ים-יבשה
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בדיחידות
 .54לגדי שלנו עיניים בראש
אך עיניו נשואות אל ציפור על עץ ברוש
עיניו ברקיע ,רגליו על הכביש,
לפתע נופל הוא לבור  -עסק ביש!
והבור הוא עמוק מלצאת בקיפוץ.
דפנותיו חלקות מיכולת טיפוס.
התדעו ,ילדים ,מה שיטה מוצלחת
גדי מצא כדי לצאת מן הפחת?
המזל הוא שגדי חכם מכולם
הוא רץ חיש הבייתה לקחת _____
פתרון

33

 .55לאיש אחד שטייל סתם כך
קרה מקרה בלתי נשכח
באמצע הרחוב -אני לגמרי רציני-
הוא מצא פינגווין מהקוטב הצפוני
הוא ניגש לשוטר לבקש עזרה:
מה לעשות עם החיה המוזרה?
והשוטר ענה לו ללא שהיות
"קח אותו ,אדוני ,לגן החיות"
למחרת השוטר פוגש את האיש
עם אותו הפינגווין חוצה את הכביש
אומר השוטר המופתע" :סליחה,
איך זה שהפינגווין עודו אצלך?"
ענה האיש" :להיום
עשיתי תכנית אחרת
היה לנו כיף בגן החיות
34
אז עכשיו אנחנו הולכים ל___"
פתרון

 .56אניה בלב ים ,השמיים כחולים.
33
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אך ,ללא אזהרה גובהים הגלים.
הרוח גוברת ,המצב נראה רע.
אניה בלב ים וסביב סערה!
קורא הקברניט" :סופה מתרגשת
מהר ,הקצין ,היכן היבשת?
"אם לא נספיק להגיע לחוף,
סופנו יגיע ,ואין זה סוף טוב!"
עונה הקצין" :הבשורה הטובה -
יש יבשה! ואפילו קרובה.
רק מאה מטר! כן ,מה ששמעת!
35
הבשורה הרעה  -הכיוון הוא _____"
פתרון

שוברי ראש
 .57לא מזיק ,ממושמע ונשמר לנפשו
כבשים במיליארד נחוצות לו לישון
בעתיד עוד צפוי כנגדו מאבק
בינתיים שואב לנו את האבק
פתרון
 .58כַּפְתּוֹר חָסֵר בַּמַּעֲלִית
חָתוּל עובד אצל לִילִית
קָרוֹב תָּמִיד לְעֵץ דָּפוּק
וְכוֹס קָפֶה שׁחור הָפוּ
שִׂמְחָה עַל קקי שֶׁל צִפּוֹר
וְאַסְפֶּקְלַרְיָה לא לִשְׁבֹּר
אל תעביר מִיָּד לְיַד תַּ׳תַּעַר
נִשְׁמַע לִי שֶׁבְּכָל זֶה אֵין שׁוּם טָעַם
פתרון
 .59טובה להיפוך אבל גם לחיבור
היא האוֹ בציפור ,היא האוּ בסיפור
בשיר זוהי ורד ,במילון זהו קרס
היא אימת המשחק של עיר ושל ארץ
פתרון
 .60מגיע לזאת שעשתה סלטה פיקס
רומאים עתיקים שמים עליו איקס
35
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נקבל במבחן ,אם קשה נעמול
פי ככה נכפיל על כל צעד לשמאל
פתרון

לסיום
 .61זה רמז ורמז שזורים בחרוז
שעשוע נפלא למח חרוץ
זה כמו שיר שצריך לגלות את פשרו
זה מה שכרגע סיימתם לקרוא
פתרון
 .62המקום בפרק שרק עד אליו ולישון
השלב בו גנב מקפד את ראשו
מסיבה כלשהי האחרונים תמיד בו
על כל הסיפור מרעיף מטיבו..
פתרון
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פתרונות והסברים
 .1דבורה )מלכת הדבורים ,לרדות דבש ,מחול הדבורים ,אומרים ״מים ,מלח ,מים ,מלח..״ להרחיק
דבורים.
 .2פרפר )חי יום אחד ,״שב תנוח אל תפחד״ ,קשר פרפר(
 .3חתול )המחזמר ״קאטס״ ,דרי-חור  -עכברים ,משחק בכדור צמר ,אמונה טפלה על חתול שחור,
החתול במגפיים ,נופל תמיד על הרגליים ,קרוב משפחה של האריה ,יש לו תשע נשמות(.
.4

שועל )ערום ,נצוד בגלל פרוותו ,חומד תרנגולות ,שיבולת שועל(

 .5דג )״אחד שתיים שלוש דג מלוח״ ,גפילטע פיש ,הדג מסריח מהראש ,שותק כמו דג(
 .6תולעת )מתפתלת ,תולעת ספרים ,״יאכלו אותו התולעים״ אומרים על מי שמת ,משמשת כפתיון לדיג,
עדיף למצוא תולעת בתפוח מאשר חצי תולעת בתפוח(
 .7זאב )אדם זאב ער בלילות ירח מלא ,״אדם לאדם זאב״ ,זאב בודד ,הזאב שהתחפש לסבתא הצליח
לשטות בכיפה אדומה(
 .8דרקון )מבוכים ודרקונים  ,Dungeons and Dragons -באגדות חוטף את הנסיכה מהנסיך  -או
להיפך ,פולט אש מהאף(
 .9שיניים )גשר על השיניים ,כתר אחרי טיפול שורש ,חורק שיניים ,שיני חלב ושיני בינה(
 .10דם )נקשר להמוגלובין ,הלב שואב את הדם ,לאנשים פשוטים אין דם כחול ,ורובנו לא רוקדים על הדם
של אף אחד(
 .11שוקולד )טבלת שוקולד ,משמין אבל קשה לעמוד בפיתוי ,שוקולד פרה ,שוקולד השחר ,שוקולד חלב,
שוקולד לבן(
 .12דיאטה )קשה להתמיד בה ,מתנזרים מאוכל טעים ,מקטרים על ארוחות חג ,צריך לספור קלוריות כל
הזמן ,מתחילים אותה מחר  -״ממחר דיאטה״(
 .13לחם )לחם חוק )וגם מסובסד( ,הנשיקה של הלחם  -הקצה ,״המוציא לחם מן הארץ״ ,״שלח לחמך
על פני המים״ ,״בזיעת אפיך תאכל לחם״(
 .14בוץ )להטיח בוץ או רפש ביריב ,שטיח לניגוב רגליים מבוץ ,קפה בוץ ועוגת בוץ(
 .15מרגל
 .16קוסם )מחביא קלפים בשרוול ,שולף שפן מהכובע ,קסם ״חיתוך״ בן אדם(
 .17ספר )תולעת ספרים ,לבית הספר לא תמיד הולכים בשמחה(
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 .18גמדים )שבעת הגמדים של שלגיה ,״שם ישבו שלושה גמדים ..רק ישבו ופטפטו״ ,ליליפוט מסיפור
גוליבר ,כמובן(
 .19גזר )״אליעזר והגזר״ ,מיץ גזר ,מקל וגזר(
 .20הארון מסיפור נרניה )שלד בארון  -אולי של מישהו שהתחבא שם ושכחו למצוא אותו(
 .21עליסה בארץ הפלאות )מחילת הארנב ,עליסה בארץ המראה ,המפטי דמפטי ,חתול צ׳שייר ,הארנב
הלבן ,״כרתו את ראשה״(
 .22המפוזר מכפר אז״ר )״ולאיש מתעטש הוא אומר:״ ׳חג שמח׳״ ,״הקרון לא זע ,לא נע ,כנראה זו
תחנה!״(
 .23חתול תעלול )מאת ד״ר סוס(
.24
א
ב
ג
ד

דשא  -אשד
אלף  -פלא
מתח  -חתם
לחן  -נחל

 .25הוא סיר היא סירה
 .26עין )״עין״ בעץ מעובד ,״עין״ בסריגה ,האות ע׳ ,עין האדם(
 .27בלון
 .28מונופול )בית מלון ,רכבות ,חניה ,כלא ,בתים ,קוביית משחק(
 .29קלאס )מציירים בגיר על הרצפה ,מחפשים אבן שטוחה ,קופצים )כמו קנגורו( על רגל אחת )כמו
חסידה((
 .30תופסת )תופסת עכברים ,תופסת צבעים ,״מי מפחד מהדב הגדול״ ,תופסת גובה ,תופסת בית חולים(
 .31כדורגל )משבת לשבת ,שופט כדורגל ,״מבשלים״ גול ,קשר ,רוב השחקנים לא נוגעים ביד )חוץ
מהשוער( וגם לרוב השחקנים אין חלק בהתנהגות הבוטה שלפעמים נקשרת למשחק(
 .32ארבעת המינים  -לולב ,אתרוג ,הדס וערבה
 .33ליל הסדר )אליהו הנביא 4 ,קושיות /כוסיות /בנים וכו ,אפיקומן ,מצות ,עשרת המכות(
 .34לילה )ליל שישי ,שיר ערש(
 .35איש שלג )אף מגזר(
 .36צרפתים )יום הבסטיליה ,באגט ,אם אין לחם…(
 .37אסקימואים
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 .38קו המשווה )אורכו  40075ק״מ(
 .39ים המלח )תיירים באים לצוף עליו ,נמצא בגבול עם ירדן ,גאה להיות הנקודה הנמוכה בעולם(
 .40הכותל המערבי )״אם אשכחך ירושליים״ ,שמים בו פתקים הממוענים לקב״ה(
 .41יוליוס קיסר )חודש יולי ,״אה טו ,ברוטוס״ ,״ויני ,וידי ,ויצ׳י״(
 .42נפוליאון
 .43רמזור )צוֹק הדרכים = צומת ,רמזור = רמז  +אור ,החידה מתארת פעילות של נהגים המחכים
ברמזור אדום(
 .44מלך )מלכים בחפיסת קלפים ,״המלך הוא עירום״(
 .45חברים )״אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו״ ,״אל תלבין פני חברך״ ,״קנה לך חבר״  -משמעו
השקע זמן ומאמץ בטיפוח החברות ולא קנייה תמורת כסף(
 .46צל
 .47פעמון )לשון הפעמון  -ענבל(
 .48אבק )שואב אבק ,אבק כוכבים ,אבקת כביסה ואבקת אפייה מול אבק דרכים ואבק שריפה(
 .49אבן )תקופת האבן ,אבן ירושלמית ,אבן נייר ומספריים(
 .50סל )כדורסל ,סל קניות ,קולעים סל וקולעים לסל(
 .51כסף )״הכסף יענה את הכל״ ,"Money can't buy me love" ,״רצים אחרי הכסף והכסף בורח״ ,צבע
הכסף ,״לכסף אין ריח״(
 .52עץ )פולט חמצן ,עץ הדעת ,בול עץ(
 .53משפחה )עץ משפחה ,קשר דם ,קשר נישואין ,נפגשים בליל הסדר(
 .54סולם
 .55סרט
 .56לְמַטָּה
 .57רובוט )שלושת חוקי הרובוטיקה של אסימוב  -הרובוט לא יפגע באדם; הרובוט יציית לאדם; הרובוט
ישמור על עצמו ,״האם אנדרואידים חולמים על כבשים חשמליות״ מאת פיליפ ק .דיק ,רומבה(
 .58אמונה תפלה )קומה  13חסרה ברבי קומות מסויימים ,חתול שחור ,נקוש על עץ ,לקרוא בקפה,
לשלשת של ציפור כסימן למזל טוב ,ראי שבור ,אסור להעביר סכין מיד ליד ,תפלה  -חסרת טעם(.
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 .59האות ו׳ )ו׳ ההיפוך ,ו׳ החיבור ,מנוקדת בחולם במילה ׳ציפור׳ ובשורוק במילה ׳סיפור׳ ,בשיר ״א׳
אוהל״  -ו׳ היא ורד ,וו = קרס ,אתגר מיוחד במשחק ארץ-עיר(
 .60עשר )ציון מושלם בהתעמלות קרקע X ,בספרות רומיות ,ציון מעולה במבחן ,בשיטה העשרונית כל
צעד לשמאל מכפיל בעשר(
 .61חידה בחרוזים
 .62סוף )״רק עד סוף הפרק ולישון״ ,״סוף גנב לתליה״ ,״למה האחרונים תמיד בסוף?״ ,״סוף טוב הכל
טוב״(
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