
אופקי:
1( בגדי משי יקרים, 6( מין כלב, 9( אי רוסי 
באוקיינוס הארקטי, 10( חכם שהיה בן זוגו 
המקורי של הלל הזקן, 13( מערב, 14( קרום 
הדונג שהדבורים סוגרות בו את תאי הדבש, 
16( מילת ברירה, 18( כלי נשיפה ערבי, 19( 
קשקשים בראש, 20( עלווה, כל עלי הצמח, 
23( אי במפרץ ניו יורק, 25( עמוד אבן מגולף 
לציון, 27( תשלום חובה, 28( עלץ, שמח, 31( 
משוררת ישראלית, 33( מחשבה, 35( אציל, 
36( עיר בבולגריה, 39( צמח מים בעל תפרר
42( עיר בגרמניה, 44( מכרסם ליר  חת ורודה,

לי אפריקאי, 45( מין יתוש, 47( לחם אבירים, 
48( מין חדקן, 49( תסמונת מהקשת האוטיסר
52( מטבע גיאורגי, 55( סוג של חנית יפר  טית,

נית, 57( עיר בשוודיה, 58( אי צרפתי.
אנכי:

1( העוויות של חנופה, 2( נהר באירלנד, 3( גל, 
ערמת אבנים )ארמית(, 4( עיר בצרפת, 5( קסם, 
כישוף, 6( שועל המדבר, 7( תנור, 8( ג'ירפה, 
11( קיבוץ ליד טול כרם, 12( הסמל הרשמי 
במיתולוגיה  טיטאנית   )15 מונגוליה,  של 
היוונית, 16( צמח ממשפ' המורכבים, 17( קוף 
קטן באמריקה הדרומית, 19( לוהט, 21( אל 
מצרי, 22( תבלין לקפה, 24( עיר במרוקו, 26( 
כינוי מליצי לאלפים שבאירופה, 29( דפנה, 

30( אם המרגלית, 32( פידבק, 34( בורסי, 35( 
37( אלת הים במיתולוגיה הנור  טיל ישראלי,

רדית, 38( ימיה, 40( יחידת הספק, 41( שממה, 
43( מין דולפין, 44( כתב פלסתר ושטר  הרס,

נה, 46( מין דקל, 50( שרף מרפא, 51( יחידת 
נפח קדומה, 53( צמח רך וצעיר, 54( חמאה 

הודית, 55( מצבת זיכרון, 56( מין דג קטן.
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אופקי:
1. מסי, למשל, ירוק )עפ"י טלי רובינשטיין( 
)4, 2, 5( 7. נכנסה לאקסטזה תחת אש )עפ"י 
אלי מועלם( )7( 8. מה מחוללים סופר וח"כ 
לשעבר? )3( 9. בספר ובמרק )3( 10. משדר 
ברשת א' ארגון ושיטות אבל לא באמת )3, 4( 
11. אם דמו ניגר זה לא טוב. פויה! )6( 13. לאה 
גולדברג ואלתרמן כתבו עליו כשהם משאירים 
פס )4( 15. בת או אמה, אמת! )3( 17. איך חממו 

את נשיא צ'כוסלובקיה! )4( 19. שלושים בצהוב 
עם כדורי טניס )עפ"י טלי רובינשטיין( )6( 22. 
נפסיק שיעור לא נייטרלי )עפ"י אלי מועלם( 
)3, 4( 23. ליינות הוא מומחה? להפך! )3( 24. 
לא נעים אולי לקבל עוקץ משמאל )3( 25. סלע 
ושתי אבנים במושב )3, 4( 26. דוליצקיה וון– 

ליר עם משפחת אבי השחקן באופרה )4, 7(
אנכי:

1. לבדיקת פטרוזיליה דרושות אמהות בהתר
קף קצר? להפך )עפ"י טלי רובינשטיין( )3, 6( 
2. משקל נשים במקלחת )עפ"י טלי רובינשר
טיין( )7( 3. הנגר המובס )עפ"י אלי מועלם( 
)2, 6( 4. פלינדרום מהאגדות )עפ"י אורי בן 
דור( )3, 3( 5. חושש ובורח מהמניות )עפ"י 
3, 4( 6. ראה בזמרת מכה? להר )אלי מועלם( 
פך )5( 12. בעל בור קטל ראיה )3( 14. מיקי 
מאוס התאלמן — וזאת ברכה )עפ"י אורי בן 
4, 5( 16. גם אימבר מעודד את הספורר )דור( 

טאית )עפ"י עופר קציר( )4, 4( 18. עמנואל, 
בדומה לעוף, השתמש בצפרניים )מ'( )3, 4( 
20. המבחן הפסיכומטרי: מהו הבוזוקי? )עפ"י 
אלי מועלם( )3, 4( 21. נכסף ומשתוקק לדעת 
את התוצאה )3, 3( 22. הצמח משמיע נפיחה 

קלה )5(

תשבץ היגיון  |  יורם הרועה
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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. 

קאקורו
על מנת לפתור קאקורו 

יש להכניס ספרות 
 )1-9 ( במשבצות מבלי 
שאחת הספרות תופיע 

פעמיים. המספרים 
שעל המשבצות 

השחורות הם סכום 
הספרות שיש לשבץ 
במשבצות הלבנות. 
מעל הקו האלכסוני 

מופיע סכום הספרות 
 שבמאוזן. מתחת

 לקו - סכום 
הספרות שבמאונך.

קאקורו 2

את הפתרונות יש לשלוח על גבי גלויה למוסף 
"הארץ". נא לציין בראש הגלויה את שם החידה 
ותאריך הגיליון. בין הפותרים נכונה יוגרל ספר. 

בפרס השבועי זכה דן נועם מלהבים.

הפרס השבועי
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קאקורו 1קילר סודוקו

ברידג'  |  אורן לידור

אלופי העולם!
רעוד הישג חסר תקדים לברידג' הישראלי: נב

תומר   —  )16 גיל  )עד  ישראל  של  הילדים  חרת 
חוטורס מתתיהורניר  גל  זייטק,  רלונשטייןראביב 

גלעד  )קפטנים:  ליפשיץ  דנקרגלעד  שחר  קי, 
העו באליפות  זכתה   — מיוחס(  ומושיקו  ראופיר 

באיטליה,  החודש  בתחילת  שהתקיימה   )!( לם 
)בגר  79–92 סין נבחרת  על  בגמר   לאחר שגברה 

בשלושה  בורדים   42 שוחקו  הגמר  ובחצי  מר 
מאצ'ים(. 

שחקנים  של  רבים  להישגים  נוסף  זה  הישג 
והילה  אסולין  )עדי  הפרמטרים  בכל  ישראלים 

רלוי זכו לפני כחודש וחצי באליפות אירופה לנ
ג'וניורים,  זוגות,  קבוצות,  גברים,  נשים,  שים(: 
כל  אין  הילדים.  גם  ועכשיו  ספר  בתי  סניורים, 

רספק: ישראל היא מעצמת ברידג'! חבל רק שה
כה  שאנו  הענף  את  לסקר  ממעטת  כה  תקשורת 

ראוהבים ומצטיינים בו. להלן יד ממפגש חצי הג
צר נבחרת  את  שלנו  הנבחרת  מחצה  שבו  רמר, 

 .61–133 פת 
המגן הצרפתי בצפון הוביל ב–Kצ. דרום זכה 
זכה  זייטק,  אביב  הכרוז,  ל–Qץ.  והחליף  ב–Aצ 
וחיתוך  ב–Aק  המשיך  קלאב,  חתך  ה–Kץ,  עם 
וחיתוך  בדומם  האחרון  הקלאב  חיתוך  דיאמונד, 
ומר וספייד  Aר  שיחק כעת  נוסף.  דיאמונד   של 
וקלאב. IMP 10 על  סר בסך הכל שני ספיידים 

רהבורד, לאחר שבשולחן השני הכרוז נפל בלקי
הראר בלקיחה  Aצ  עם זכה  דרום  כאן  גם   חה: 

שונה, אבל ההמשך היה בספייד. הכרוז לקח עם 
והכרוז  נמוך  שיחק  צפון  ב–Qק.  והמשיך  האס 
חסרה  כך  ה–Qק.  את  להריץ  ניסה  כשלא  טעה 

בי הזכייה  על  אחת.  פעם  נפל  והוא  לקיחה  רלו 
שותפתי  הניצחון,  לאחר  קלה  שעה  לי,  שרה 

של  אמא  לונשטיין,  אילנה   — ולמשחק  לעבודה 
שקרה  מה  על  בהתרגשות  לי  שסימסה   — תומר 

ר)היא התעדכנה אונליין במשך כל התחרות, בו
לה:  אמרתי  התוצאות(.  כל  על  בורד,  אחרי  רד 
"מעתה לא יגידו 'תומר לונשטיין, הבן של... אלא 

העולם!'" אלוף  של  האמא  'אילנה,  יגידו 

מזרח

1NT
ר4

דרום
Pass
Pass

All Pass

מערב
ר1
ר2

צפון
Pass
Pass

מהלך ההכרזה

A J 9 7 3 2
K J 10
Q 
10 9 4

מערב

8 6
9 8 7 6
K 7 3
K Q 8 6

צפון

10 4
A 5 4 3 2
A J 9 6 2
J

מזרח

K Q 5
Q
10 8 5 4
A 7 5 3 2

דרום

מחלק דרום, אין פגיעים

1. טורקיה, כ–2.5 מיליון
2. אפגניסטאן, כ–2.7 מיליון )2015(

3. חברי כנסת מטעם ש״ס בכנסת הנוכחית
4.  נכנסו לכנסת כמחליפים של ח״כים שעזבו 

במושב הנוכחי
5.  מטבעות קודמים של מדינות באירופה, 

שהוחלפו ביורו )פורטוגל, אסטוניה וליטא(
6. חיידק הסלמונלה

7. מולייר
8. הקיבוץ קרוי על שמו: דייוויד לויד ג׳ורג׳

9. ראש פינה )לשעבר גיא אוני(
10. על ח״כ לובה אליאב, בוויכוח בכנסת

11.  איזו רגל צריכה להיות למעלה כשמשלבים 
רגליים

12. ״התפוז המכני״
13. ״ספטמבר השחור״

14.  רופא הילדים והפסיכואנליטיקאי דונלד 
וויניקוט

15.  ״אמא כיצד זה סובב העולם״ )״אמא״, 
שייקה פייקוב(

 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club16.  ״
Band״ של הביטלס

17. הביטלס. תופים ובס בהרכב המקורי
18. אילן ואילנית

19. ֶשֶמן
20. חיּבּוץ

20 תשובות
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מי היה האיש שהיה  |  עופר אדרת

באשר  זה  איש  של  חייו  את  ליוו  התנקשויות 
הלך. באחת הפעמים ניצל בעצמו ממוות בידי אדם 

רשלימים אחיו התנקש בחייו של אחד מנשיאי אר
צות הברית. על פי עדותו של איש זה, הוא נדחף 

רעל ידי המון שהמתין לרכבת בשעה שעמד על הר
הפסים,  על  נפל  משקלו  שיווי  את  כשאיבד  ציף. 
המזל,  למרבה  לנוע.  החלה  כבר  שהרכבת  בשעה 
של  מצילו  לרציף.  והחזירו  אותו  משך  אחר  אדם 

ראיש זה היה אדם מפורסם בזמנו, בזכות עצמו. לי
מים, כאמור, התפרסם אחיו בהקשר שלילי.

בעשור השני של חייו איבד איש זה את אביו, 
נכח  שנרצח. באירוע שבו אירעה ההתנקשות לא 
זה, כך שלא היה לצד אביו שעה שנשם את  איש 

רנשימותיו האחרונות, אף על פי שהיה בין המוזמ
רנים לאירוע. לעומת זאת, איש זה היה עד להתנק

גם  בזמנו.  ומוכר  בכיר  הוא  אף  אחר,  באדם  שות 
באירוע אחר שאליו הוזמן נרצח אדם אחר — אף 

הוא בכיר, אשר הזמין אותו לאירוע.
איש זה היה מודע לכך ששמו נקשר במזל רע 
של אחרים, ולימים סיפר כי סירב להזמנות נוספות 
"אני לא  דרג.  לאירועים בהשתתפות אנשים רמי 

רהולך ועדיף שלא יבקשו זאת ממני", אמר. הוא נק
רא על שם סבו מצד אמו והיה הבן היחיד של הוריו 
שזכה להגיע לבגרות. שלושת האחרים לא הגיעו 
הולדתו  יום  אחרי  קצר  זמן  מת  מהם  אחד  לכך. 
שזכה  ממשפחתו  היחיד  גם  היה  זה  איש  ה–18. 

לחיות גם במאה שעברה.
אמו לא הסכימה שיתגייס לצבא, מחשש לאבד 
זו הקרבה אחת יותר מדי. גם כך  בן נוסף. "תהיה 
אמרה.  מנשוא",  קשה  הראשון  הילד  של  האובדן 
בעלה חשב אחרת. "הילד שלנו לא יקר לנו יותר 
מכפי שילדים אחרים יקרים לאמותיהם", אמר לה. 
בצבא  שירת  זה  איש  הוריו,  בהתערבות  לבסוף, 

— ואפילו בזמן מלחמה — אך בתפקיד שהקטין את 
הסיכון לפגיעה בו.

ראביו של איש זה החל את חייו המקצועיים בשו
ררה של עבודות מזדמנות, כמו מקים גדרות, מוכר בח

נות ומלח על רפסודה, עד שהשלים את לימודיו והיה 
לעורך דין. נאומיו חוצבי הלהבות הפכו אותו לאדם 
בולט בארצו. לימים זכה להגשים חלום, אף כי לא 

זכה להאריך ימים כדי לקצור את פירותיו.
לימים נורה גם האיש שירה באביו של איש זה. 
רוצחו של רוצחו לא זכה לאהדת הציבור. כפי שתיאר 
זאת אדם אחר באחד מעיתוני התקופה: "ברומא, ביוון 
ואפילו בצרפת ובאנגליה, על מי שנקם את מותם של 
שליטים הורעפו מתנות רבות והם זכו לכיבודים רבים 
מהציבור... אותו מכנים משוגע ומשמיצים ולועגים לו 

על היותו שוטה קל דעת".

זה האיש!
פתרון החידה מהשבוע שעבר

אבי החינוך הגופני בישראל והמורה המיתולוגי 
של  אחיה  שהיה  הרצליה;  בגימנסיה  להתעמלות 
רפאל  הרמטכ"ל  של  דודו  אורלוף,  חנה  הפסלת 
לארץ  שעלה  גבע;  דודו  המאייר  של  וסבו  איתן 
מרוסיה והשתלם בחינוך גופני באוניברסיטת ברן; 

רשהיה החלוץ בכתיבת טרמינולוגיה מקצועית בעב
הגופני  החינוך  למונחי  הלקסיקון  את  כתב  רית, 
בעברית;  שלימד  בתחומו  הראשון  המורה  והיה 
"אין  עליו:  אמר  מתלמידיו,  שהיה  שרת,  שמשה 
זכות נעלה בדורות התקומה מזכותו של החלוץ"; 

רשהיה ממייסדי מכבי תל אביב ותנועת הצופים בא
למצדה  התלמידים  טיולי  מפעל  את  שיזם  רץ; 

רולאילת; שעל שמו נקראים רחוב בתל אביב והאר
כיון במכון וינגייט — הוא צבי נשרי )1973-1878(.

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. 

קאקורו
על מנת לפתור קאקורו 

יש להכניס ספרות 
 )1-9 ( במשבצות מבלי 
שאחת הספרות תופיע 

פעמיים. המספרים 
שעל המשבצות 

השחורות הם סכום 
הספרות שיש לשבץ 
במשבצות הלבנות. 
מעל הקו האלכסוני 

מופיע סכום הספרות 
 שבמאוזן. מתחת

 לקו - סכום 
הספרות שבמאונך.

קאקורו 2
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את הפתרונות יש לשלוח על גבי גלויה למוסף 
"הארץ". נא לציין בראש הגלויה את שם החידה 
ותאריך הגיליון. בין הפותרים נכונה יוגרל ספר. 

בפרס השבועי זכה דן נועם מלהבים.

הפרס השבועי


