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אוצר  
ישראלי 

 פתרונות למשימות ולחידות

שם התחנה: עגבניות שרי - תוצרת הארץ
רעבים? הגיעו למקום שבו יש ירק מיוחד שפותח בישראל ומצליח רמז: 

 בכל העולם וסרקו את הקוד שלידו 

 משימות

 כיום בישראל. החקלאי המו"פ במסגרת לראשונה פותחו השרי גבניותע .1
קרו אך יםריוצמ הןשל יםערזה אך ולם,עב יםבר ותומקבמ ותדלגירש יותבנעג

 ולהתכבד. לטעום מוזמנים אתם חשוב. חקלאי ייצוא ענף ומהווים בישראל 
 טעמתם? כתבו "מתוק!" ותוכלו להמשיך במשחק

 מתוק!
 רבע כאלה(ילו מההמצאות הבאות פותחו בישראל? סמנו את כולן )יש אא .2

פסטה פרפרים  דוד שמשמסטיק בזוקה 

 השקייה בטפטוף  ווייז דיסק און קי

תא ובתכו העבצה וכרע ?םכיניעב ילארשי יכה םיאבה םירישהמ ריש הזיא .3
 מספר השיר הנבחר: 

 https://youtu.be/C33kO3fvjkI הללויה )להקת חלב ודבש( 1.

 https://youtu.be/Rc76y7ELPc0 עולם בעקבות השמש )שרי(ל 2.

 https://youtu.be/PQp2a_yunmM יהיה בסדר )להקת קפה שחור חזק( 3.

https://youtu.be/PQp2a_yunmM
https://youtu.be/Rc76y7ELPc0
https://youtu.be/C33kO3fvjkI
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שם התחנה: דגל ישראל
 פתרו את חידת הציורים והגיעו למקום שבו תלוי משהו שקשור רמז: 

 לפיתרון. סרקו את הקוד שלידו.

משימות 

 רסונגקל ותהכנה את ותשעלידכ באזלליבאת רצלהויגנהמנ דתוקבפ .1
אין דגל הן צבעיו? הם מה הקונגרס? את קשטנ דגל באיזה הראשון... ציוניה

 בה אשר בטלית וכחול, לבן דגל, לנו יש הרי במוחי: רעיון הבהיק לנו...והנה 
 תועצמאב לגוגב קודבל רתומ)?עטקה תא בתכ ימ" ...ונתליפתב ףטעתנ

 הטלפון הנוסף...(

 אוסישקין וולפסון

 בן גוריון חנקין

 וחשלווותאוצלמ ה,ביבבס ותמצאש יםרומחמ ראלשי דגל תרוצובעצ .2
 ךישמהל ווכלתו בןול-לחכ ובתכ ם?תחשל .קחשמה של פסאוטוה תצובקל

 לשחק

 כחול-לבן

 וןלפזמ ףרלהצט רות)מ ונההנכ בהוהתש את וסמנו רישל ויבקשה .3
 https://youtu.be/-b69OlX71woהחוזר(:

 מה יהיה רקום על הטי-שירט של זה שיבוא על חמור קטן?

 ום גדולרימון אד מגן כחול לבן

 המילים "המגן דוד הוא שלנו"

שם התחנה: מרפסת/חלון
 חפשו קוד שתלוי במקום שממנו אפשר להביט ולהשקיף רחוק רמז: 

 ואולי אפילו לחזות מדינה. סרקו אותו.

 משימות
הנכונות. התשובות כל את סמנו המדינה? חוזה לגבי נכון מה .1 

החיבה שלו היה יכול שם  הונגרי ממוצא הוא היה
 יות זאביקלה
א היה עיתונאיהו  יהל היכו שלו שם החיבה

להיות בני

ורסמת:נה מפלות תמוכדי לג ר והרכיבו את הפאזללקישו היכנסו
https://goo.gl/hY7SxF אזל()בול הרצל משקיף מן המרפסת בב 

 צלמו וידאו קצר שמשחזר את מה שרואים בתמונה בפאזל:
 ותוא ומצלו םבכיבסמ וצאמתש םירמוחמ רתולמא קןז ול וינכה יג,צנ ורחב
 !".םידוהיה תנידמ תא יתדסי לזאבב" רמוא אוהשכ ,ףסונה ןופלטה תרזעב

 ושמר יך?שהמל םיוכנמ .קחשהמ של פוטסאוה תצובקל וןרטסה תא וחשל
 "מדינת היהודים"
 מדינת היהודים

.2 

 שם התחנה: מגילת העצמאות
 הגיעו למקום שבו תלוי המסמך שמחזיק "הזקן" בסרטרמז:

https://youtu.be/VlOGvqSSekc )סרטון הכרזת המדינה( 
 מצאו שם את הקוד וסרקו אותו.

 משימות
 כבר התשובה רמז: ישראל? מדינת של העצמאות מגילת סחהנו איפה .1

 הופיעה במהלך המשחק...

בבית  דיזנגוף בבית קק"ל

 י בבאזלהציונ רסבקונג בכנסת

 "אנו במשפט: ותהחסר המילים שתי את וכתבו במגילה בהכתו את קראו .2
 מושיטים __ _______ ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן...."

 יד שלום

https://youtu.be/VlOGvqSSekc
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שם התחנה: התקווה
 הגיעו למקום שתלוי בו שיר שכתב נפתלי הרץ אימבר וסרקו את רמז: 

 הקוד שלידו כדי להמשיך במשחק.

 משימות

תקוותנו"?ר, "הרץ אימב תליכמה בתים יש בשיר המקורי שכתב נפ .1 

3 15 9 

כמה אברי גוף מופיעים במילות ההמנון? .2 

 שניים

 התקווה את ליףלהח הצעה בכנסת הועלתה הימים ששת מלחמת לאחר .3
 בשיר אחר שישמש כהמנון. איזה שיר זה היה?

ירושלים של זהב  הבה נגילה

 אין לי ארץ אחרת

 לאיזו מהתקוות הבאות אתם מתחברים באופן אישי? .4

מקווים ש... ישראל תעלה למונדיאל 1. 

מקווים ש... ירדו גשמי ברכה בחורף הבא 2. 

מקווים ש... המילקי בארץ יהיה יותר זול מהמילקי בברלין 3. 

 תומולשל תפומ היהת לארשיו צלרה של ותווקת םשגתתש םיווקמ 4. 

 מוסרית ורוחנית

שם התחנה: מראה
 הגיעו למקום שבו תוכלו לשאול את השאלה של המלכה המרשעת רמז: 

 בסיפור על שלגייה וסרקו את הקוד שלידו.

 משימות

מראה: חמשיר .1
 הסתכלו במראה וכתבו חמשיר קצר - מה הכי ישראלי בכם? 

שם התחנה: עץ
 הגיעו לקוד שתלוי על זה ששינה את פני הארץ יחד עם חבריו רמז: 

 והפך את הנוף מחום לירוק. סרקו אותו כדי להמשיך במשחק.

 משימות
 הארצות "מכל הבא: המשפט את טוויין מארק הסופר כתב מדינה איזו על .1

 הנודעות בנופן המכוער, חושבני שהיא ראויה לכתר האליפות"

 הודו אנגליה

 סין ישראל

לירוק. מחום הנוף את והפך הארץ פני את שינה קק"ל של הייעור מפעל .2

 עצים ניטעו עד היום בישראל במסגרת מפעל הייעור של קק"ל? כמה 

 יליוןמ 6 מיליון 240יותר מ-
יותר ממיליארד 

 דבר?חיקת המת לדבינלאומי איזה יער בישראל משמש דוגמה .3

 יער ביריה יער יתיר

 יער בן שמן

 משימת חיבוק .4
 הבהאב דחיב ותוא ופיקהו וקבח !םיבוט םירבד הברה ךכ לכ ונל ןתונ ץהע

 רפמס ומשר ?הזה העץ תא ףיהקל יכד םישרנד םישנא המכ .הודתבו
 .ותוכלו להמשיך לשחק


