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 פסח של מטמונים ואוצרות ברחבי הנגב

 

מזג האוויר הנפלא המייחד את האביב בנגב, מוציא כל שנה אלפי ישראלים לטיולים 

במדבר במהלך חג הפסח. השנה מוזמנים תושבי ישראל לטייל בעקבות האוצרות 

( wazeז )והמטמונים של דן חמיצר, לפענח כתבי חידה, לעקוב במפות באפליקצית וואי

 ולזכות כל יום במכונית חדשה!

 

( משחק יומי 7107באפריל  07עד  8העיתון "ישראל היום" יקיים במהלך חול המועד הפסח )

נושא פרסים. המשחק בחסות כיל דשנים, חברת רותם אמפרט נגב וחברת מפעלי ים המלח, 

ב, מועצה אזורית ובשיתוף רשות הטבע והגנים, מועצה אזורית תמר, מועצה אזורית רמת נג

(. עם ישראל מוזמן wazeוואיז )-ערבה תיכונה, עיריית ערד, עיריית דימונה, רדיו דרום, פז, ו

ולחפש את האוצרות  00011בבוקר ועד  0011לצאת בכל יום מימי חול המועד פסח, מהשעה 

 (.wazeבעזרת כתבי חידה של דן חמיצר וגם באפליקציית וואיז )

 

סלולים0 מסלול למשפחה חובבת פענוח כתבי חידה ומסלול המשחק מתקיים בשני מ

למשפחה חובבת הטיולים, כאשר גבולות המשחק הם בצפון0 קיבוץ עין גדי, בדרום0 עין 

 חצבה, במזרח0 מפעלי ים המלח  ובמערב העיר ירוחם. 

חובבי החידות של דן חמיצר ינסו לפתור כתבי חידה הפזורים ברחבי הנגב, ע"פ גזרה ידועה 

, ייערך גמר, הגמר יהיה בנוי משאלות 00011מטמונים. כל יום, בשעה  4ראש, ולאסוף מ

נכון/לא נכון. המנצח בחידון בכל יום )האחרון שנותר וענה על כל השאלות נכונה( יזכה ברכב 

יתון "ישראל היום", . את כתב החידה היומי ניתן יהיה למצוא בע7107ניסאן אקו מיקרה 

 למספר ייעודי.  SMSבאתר "ישראל היום" או באמצעות שליחת 

חובבי הטיולים, שאינם חובבי פענוח חידות, יוכלו להשתתף במשחק במסלול הוואיז 

(waze במסגרתו יש לאסוף ,)תיבות אוצר באמצעות נסיעה ולהגיע לאחת מתחנות המידע  4

מטמונים(. בסוף השבוע תיערך הגרלה עבור כל  0כ שיהיו ממוקמות בנקודות קבועות )סה"

( אין הגבלה בשעות wazeאותם אנשים שאספו את תיבות האוצר שנדרשו. למסלול הוואיז )
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ועד ליום  8011בשעה  8/14/07 –או בימים. ניתן לאסוף את המטמונים מתחילת המשחק ה 

 .70011האחרון של המשחק בשעה 

 

יול בנגב יוקמו תחנות מידע עם רמזים לפתרון החידה בגזרת המשחק ולאורך מסלולי הט

היומית. תחנות המידע יהיו גם תחנות התרעננות עם מבנה שירותים כימיים, הכולל תא 

שירותים לנכים. מים לשתיה, תערוכה בנושא רזי הנגב  ופינת יצירה לילדים.  בתחנות 

ע על האתרים והפעילויות המידע יחולקו מפות החידה ואנשי רשות הטבע והגנים יתנו מיד

 באזור. 

 

מפת האוצרות וכתבי החידה יפורסמו לקראת ובמהלך הפסח בעיתון "ישראל היום" 

/(, רמזים http://matmon.israelhayom.co.ilובאתר האינטרנט של המשחק )

והכוונות יומיות במהלך המשחק יהיו בתחנות המידע, ברדיו דרום, בשלטי חוצות 

 חבי הנגב ובתחנות פז.ועמודים שיוצבו בר

 

 


