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מה עושה 

דדי החתול 

בקולנוע? 

5 קופסאות 
5 שימורים

3 שקיות
9 קופסאות מזון 
4 בקבוקי שמפו

6 שפופרת 

7 שקיות מזון  
2 קופסאות מתכת

2 תרסיסים 
1 קרטוני 

2 מיץ 
1 מוצרי ניקיון 

 
2 קלקר 

1 פלסטיק 
6 קרטון חלב 

3 מתכת 
1 תרסיסים 

5 ניילון
1 מוצרי טיפוח 

6 צנצנת אנשובי  
6 צנצנת ריבה

3 שקיק  
7 צנצנת מזון תינוקות 
4 בקבוק חומץ בלסמי 

5 צנצנת קפה  

4 שמן זית
3 מיכל בישום 

4 בקבוקים  
3 מיכל 

2 מי ורדים 
5 צנצנת 

7 שקיות חלב  
2 קפה 

3 צלחת 

6 בקבוק ספריי 
1 גביע 

2 בושם 
9 צנצנת מרמלדה 

2 פנקס 
2 עיתון 
4 מגזין 

2 קרטון ביצים 

5 ניירות עטיפה  
1 קופסת נעליים 

4 נייר אריזה  
2 עטיפות 

2 מוסף 
5 עיתון

6 עטיפת דגני 
3 בוקר 

2 קלסר  
3 קופסת 

1 חטיפי אנרגיה 

1 כרטיס כניסה
8 שקיות קמח 

5 חינמון  
2 גליל נייר טואלט  

דדי החתול עוקב אחרי ארז "תלתל" לוי כבר הרבה זמן, וחושב שהוא מחביא באופן סדרתי שלל גדול של יהלומים 
יקרים באזור פחי המחזור. "תלתל" מגיע מדי בוקר לפינת המחזור ונראה תמיד מבולבל מאוד, מוטרד אפילו. הוא 

מסתכל לכל כיוון כמה פעמים, ובזמן שדדי מקפץ בין הפחים, "תלתל" מפריד פסולת באופן מחשיד. 
 היום, ל"תלתל" נשמט פתק מהכיס ודדי זינק לתפוס אותו בין ציפורניו, הרבה לפני 

 שמישהו בכלל שם לב. אבל מדובר בכתב סתרים מורכב, ודדי זקוק לעזרה. 
של מי? שלך!

 ברור שלא מדובר ברשימת קניות, אלא במשהו הרבה יותר מורכב. 
טוב שיש רמז בסוף הפתק, אחרת דדי היה מתחיל ליילל.

אז מה כתוב בפתק של "תלתל"? את האותיות כדאי לשבץ כאן: 
      , __ __ __ __      __ __ __     __ __ __ __ __ __      __ __ __ __ __ __
     , __ __ __ __      __ __ __   __ __ __ __ __ __        __ __ __ __ __ __ 
 . __ __ __ __      __ __ __      __ __     __ __ __ __ __ __     __ __ __ __

המספרים לא מסמנים כמות, אלא מיקום של אות במילה. 
 למשל: שלום = 6 קופסת שימורים, 7 קרטון חלב, 

9 שקית ניילון, 6 קרטון מיץ.

רמז לפענוח הצופן 

דדי החתול במשימה בלשית: הפח של ארז "תלתל" לוי 
שובר קופות. 


