חפש את המטמון  – 2004הנחיות והסברים
ברוכים הבאים למשחק "חפש את המטמון  .”2004המשחק השנה יתקיים באיזור תל אביב,
ויהיה כולו ברגל .נושא החיפושים הכללי הוא יום העצמאות ותולדות תל אביב.
השנה נתחלק לשלוש קבוצות ,בהנחיית חנן ,אורי ושחר .כל קבוצה צריכה ,על פי הסדר ,לפתור
כתבי חידה ,ע"י הגעה למקום עליו מצביע הכתב ,וציון המקום בפני מדריך הקבוצה .שיטת הניקוד
מוסברת בהמשך.
כל כתבי החידה מכילים שלושה משפטים לפחות – יש לוודא שהמקום שבחרתם מתאים לכל
המשפטים בחידה .להלן כתב חידה לדוגמא:

חידה מס'  – 1הצבעה מרחוק על נקודה ()1
הלאומי הפך לבין
על אף הדרך הרדודה
קורבן ליצור הים שם קשרו
הסבר:
חידה מס'  – 1כדי שלא תצטרכו לספור
“הצבעה מרחוק על נקודה" – המטרה
“( - ”)1מספר הרמזים
המטרות יכולות להיות אחד מ-
“אתר" – יש צורך להגיע אל האתר ,אבל לא לשום מקום ספציפי בתוכו.
“נקודה" – יש צורך להגיע לנקודה מסויימת באתר.
“הצבעה מרחוק על נקודה" – הפתרון הוא נקודה ספציפית ,אבל לא ניתן ולא צריך להגיע ממש
עד אליה.
עם תחילת היום כל קבוצה מקבלת העתק של הספר "טיול קטן בעיר גדולה" .זהו ספר סיורים
רגליים בתל אביב ,המכיל גם רקע על המקומות .פתרונות כל כתבי החידה נמצאים בספר ,וחלק
מהמשפטים בכתבי החידה בונים על ידע כללי שמופיע בספר .מומלץ בחום ,לאחר שהחלטתם
שמצאתם פיתרון ,למצוא אותו בספר ולוודא שהמשפטים אכן מתאימים.
במקרים מסויימים ,חלק מהמשפטים יכילו מידע שלא נמצא בספר ,אבל כן נמצא באתר .במקרים
אילו יהיה רמז לעובדת היות המשפט מתייחס למידע באתר עצמו בתוך המשפט.
במקרה ואתם תקועים במיוחד ,ניתן לבקש את הרמז .דוגמא לרמז .שימו לב להשלכות הניקוד!
אז ,כמו היום ,בשביתה
פתרתם את כתב החידה? אם כן ,יוצאים ברגל לכיוון המקום אליו אתם רוצים להגיע .כשמגיעים
למקום ,מצביעים על הנקודה עליה צריך להצביע ,ומסבירים למנחה מדוע הנקודה פותרת את
החידה .והיה אם הפתרון נכון ,ייתן לכם המנחה דף עם הסבר הפיתרון .שימו לב – כל משפט
בחידה שמוסבר מקנה נקודות!

פיתרון חידה מס' 1
עמוד 50
נמל יפו התחיל את דרכו כנמל לשייט חופי ,אבל עם התגברות תנועת העליה ,הפך הנמל
לנמל בין-לאומי .כך הפך הלאומי לבין .הנמל הינו רדוד מאוד ,לעיתים פחות ממטר שישים
עומק ,מה שלא אפשר לאוניות של שייט בינלאומי להגיע עד לנמל עצמו ,ודרש הסעת העולים
בסירות קטנות.
מול הכניסה לנמל נמצא "סלע אנדרומדה" ,שם ,על פי המיתולוגיה היוונית ,קשרו את
אנדרומדה ,בת מלך אתיופי ,כקורבן למפלצת ים ששלח פוסידון ,מלך הים ,שהתרגז על יופייה
של אנדרומדה .זהו גם נקודת הפיתרון של חידה זו.
נמל יפו היה גם אחת הנקודות המרכזיות בה התחיל המרד הערבי הגדול ,בצורה של שביתה
ממושכת .הדבר בא ללמדינו שסיכסוכי עבודה של עובדי נמל אינם המצאה של עמיר פרץ.
העמוד שמצויין בתחילת הפתרון הינו העמוד בספר העזר בו מופיע האתר ,כמו גם רוב ההסברים
המופיעים בפתרון .מכיוון שלא ניתן להגיע אל סלע אנדרומדה עצמו ,הפתרון מוגדר כ”-הצבעה
מרחוק על נקודה".

שיטת הניקוד החדשה תופסת
המנחה של כל קבוצה רושם נקודות ע"פ הקריטריונים הבאים:
בכמה נקודות לא רלוונטיות אמרתם "זהו זה!” .כל מקום כזה מוריד  2נקודות.
כמה קילומטרים מיותרים סחבתם את המנחה .למנחה משחק חופשי ,פחות או יותר ,בנקודה זו.
גם לו יש שברי הליכה ,תודה.
הגעה למקום הנכון מקנה  10נקודות
הגעה ראשונה מקנה  2נקודות
הסבר נכון של כל משפט בחידה מקנה  5נקודות
בקשת רמז מורידה  3נקודות
הסברת הרמז מקנה  2נקודות
סיפור בדיחות מצחיקות במהלך ההליכה מקנה בין נקודה לשבע לכל נקודה בדרך
בדיחות לא מצחיקות יכולות להוריד עד  4נקודות
הוספת הסברים מלומדים על האתרים בדרך מקנה עד  10נקודות נוספות
הוספת הסברים לא מלומדים מקנה עד  3נקודות
הוספת הסברים לא מלומדים בטון מלומד מקנה עד  6נקודות ,תלוי כמה הצלחתם לעבוד על
המנחה
קניית שתיה למנחה מקנה ניקוד ,אבל אנחנו לא מספרים כמה
נסיון מצד בנות פנויות להתחיל עם המנחה יתקבלו בברכה ,אך לא יקנו נקודות ,ובתנאי
שהמנחה פנוי בעצמו .אנחנו משאירים את השאלה לאיזה חלק של המשפט מתייחס ה”-בתנאי"
פתוח.
בקיצור – בהצלחה ותהנו!

