
 שלום לכם תושבי חוף אשקלון ויום מלא בדמי חנוכה

לאחר שעיינתם בלוח המשבצות  והצלחתם לפתור את המסתתר בכל משבצת. 

 לאוצרות. )שניים לכל מטמון( מסלולים המובילים  ישהש, הגיע הרגע הגדול

 י אוצר כתב החידה מתוחמת במספרי קווי אורך וקווי רוחב. כל מסלול מפת 

פרס המיוחל. ובשטח יימצא העל המפה למפגש קווי אורך ורוחב  ויוביל ושיופיע

יכולה להיות סטייה של כמה מטרים בין הסימון במפה לזיהוי בשטח, אך  אגב,

 בתום כל מסלול כך שהזיהוי יהיה וודאי. עיופי או ויזואלי  אל דאגה רמז מילולי

  המסלול הנכון ולחשוף את המטמון!פי כל מה שנותר הוא ללכת על 

דמיינו שלוח המשבצות הממוספר אותו קיבלתם ופתרתם הוא לוח שחמט. 

 לפיכך כל המסלולים יהיו על פי תנועת הכלים על הלוח.

 להלן מסלול המטמון הראשון: מסלול הסוס 

 לקו האורך מסלול הסוס

 שימו את הסוס על מס' המשבצת של גיאה דלגו עמו והוסיפו את מס'

של  ' המשבצת מסבהמשבצת של ניר ישראל דלגו עמו והחסירו 

גברעם דלגו עמו והוסיפו את מספר המשבצת של מבצע עופרת 

מס' המשבצת של מושב הודיה לאחר מכן ביצוקה דלגו עמו והחסירו 

מספר קו האורך  הוא המספר שקיבלתם   .5החסירו את הסיפרה 

 במפה שלפניכם.

 מסלול הסוס לקו הרוחב

ו את הסוס על מספר המשבצת של בית השקמה דלגו והוסיפו שימ

המשבצת של  'המשבצת של באר גנים דלגו והוסיפו את מס 'את מס

את  לאחר מכן הוסיפו המשבצת של חלץ  במס'ניצנים דלגו והחסירו  

  .. המספר שקבלתם הוא מספר קו הרוחב במפה13הספרה 

  1במפגש בין הקווים בשטח חבוי מטמון מס' 

  יד נתן: רמז מילולי למיקום המדוייק

    רמז ויזואלי: 

 



 

 להלן מסלול המטמון השני : מסלול הרץ

 מסלול הרץ לקו האורך

רוצו והכפילו במס' שימו את הרץ על מס' המשבצת של שדרות 

 'רוצו והוסיפו את מסלאחר מכן המשבצת של שבתאי לוז'ינסקי  

רוצו והוסיפו את מס' המשבצת של  המשבצת של עיראק סווידאן

לאחר מס' המשבצת של מבצע אגרוף בחזית רוצו והחסירו המפקד 

המספר שקבלתם הוא מספר קו . 1771מספר את ההחסירו מכן 

 האורך במפה .

 

 מסלול הרץ לקו הרוחב

שימו את הרץ על מס' המשבצת של נחל שקמה רוצו והוסיפו את מס' 

מס' המשבצת של אשקלון בהחסירו המשבצת של מבצע חסידה רוצו ו

הוסיפו את לאחר מכן מס' המשבצת של כפר סילבר ברוצו והחסירו 

המספר  1הספרה מבצע צוק איתן והוסיפו את  מספר המשבצת של

 שקבלתם הוא קו רוחב במפה.

 2ווים בשטח חבוי מטמון  מס' קבמפגש בין ה

 חנוכ"ה רמז מילולי למיקום המדוייק:

 רמז ויזואלי:

   

 

 

 

 



 להלן מסלול המטמון השלישי : מסלול הצריח 

 מסלול הצריח לקו האורך
שימו את הצריח על מס' המשבצת של זיקים צעדו והכפילו במס' 

צעדו והחסירו במס' המשבצת של לאחר מכן המשבצת של מבקיעים 

צעדו לאחר מכן משען  צעדו והחסירו במס' המשבצת של כרמיה 

והוסיפו את מס' והחסירו במס' המשבצת של המועצה ואז צעדו 

 מספרהאת מהתוצאה החסירו לאחר מכן של נצר חזני ,המשבצת 

 המספר שקבלתם הוא קו האורך במפה.. 767

 מסלול הצריח לקו הרוחב
גוש קטיף צעדו מתיישבי שימו את הצריח על מס' המשבצת של 

 וסיפו צעדו והלאחר מכן איתן והכפילו במס' המשבצת של מבצע צוק 

צעדו והוסיפו את מס' המשבצת  ,המשבצת של תלמי יפה את מס' 

המשבצת של  יד מרדכי צעדו  במס' חסירו של בת הדר צעדו וה

 והוסיפו את מס' המשבצת של נתיב העשרה צעדו  וסיפו את מס' וה

במס' המשבצת של מבצע יואב חסירו לאחר מכן ההמשבצת של ניצן  ו

החסירו במס' המשבצת של שמשון הגיבור החסירו במס' המשבצת 

המספר   .1208את המספר  של עד הלום ומהתוצאה החסירו

 שקבלתם הוא קו הרוחב במפה.

 3במפגש בין הקווים בשטח חבוי מטמון מס' 

  , אני יושב ליד.משלוש בואכם לשלום  רמז מילולי למיקום המדוייק:

 רמז ויזואלי: 

 

 

 הנוסחאות, אלה הרמזים.. אז יאללה זזים!!זהו, אלו 

אין צורך לחפור   קופסת אוצר!,בכל אתר קופסת פלאים ,בכל מקום 

 ורך לנבור ,פשוט להגיע למחבוא וישר למצוא!!בהצלחה.צאין 


