
כל הזכויות שמורות לחברת רוד טריפ

לכל המשפחהחדר בריחה מיוחד לחג העצמאות 



כל הזכויות שמורות לחברת רוד טריפ

מחפשים את מגילת העצמאות
לכל המשפחהמשחק משימות ברחבי

?מי גנב את מגילת העצמאות

?מה צריך למשימה

?ומה עוד כדאי לדעת לפני שמתחילים

!צאו לדרך ושיהיה בהצלחה? מוכנים

העצמאותומגילת,נפרץהמדינהארכיון,ישראלמדינתשלהעצמאותיוםחגיגותלפניימיםמספר
.למקומההאפשריבהקדםולהחזירה,העצמאותמגילתאתלאתרעליכם.ממנונגנבה

QRהאפליקציהעםניידוטלפון,כתיבהכלי,ומפהמשחקדפי Scanner(קודיםסריקת).
.המשחקתחילתלפניאותהלהתקיןממליציםאנו–הניידבטלפוןמותקנתאינההאפליקציהאם

.קפיצותללאבמשימותהניתןהסדרלפיפעלו–כולההמשימהלהצלחתחשובהמשימותסדר1)
:לבשימו.מובילההיאאליהלמשימהלהתקדםישוממנה–המידעבדףלכםתינתןהראשונההמשימה2)

.במשחקהדפיםלסדרקשרוללא–למשימותבהתאםהיאההתקדמות
להמשיךעליכםיעדולאיזה,החידותאתלפתורלכםלסייעיוכלהוא–המשחקבדפיהמידעאתלקרואהקפידו3)

.במשחק
.הדףשלהעליוןבחלקהממוקם,רמזישדףבכל-במשימהלעזרהזקוקיםוהנכםבמידה4)
סריקתדרךגםלתשובותלהגיעניתן.https://bit.ly/2KxlIcy:הבאבקישורלראותתוכלולמשימותתשובות5)

.זהדףשלהעליוןהימניבצדהממוקם,הקוד
.אחריםלאנשיםהמשחקקובץאתתשלחוואל,היוצריםזכויותאתכבדואנא–ומחשבהזמןהושקעוזהבמשחק6)

אםאלא,במשחקהמופיעיםהתכניםאתאחרתדרךבכללהשתמשאולפרסם,להפיץ,לשכפללהעתיקאיסורחל
.ומראשבכתבמפורשתהסכמהלכךניתנהכן

קישור לתשובות

https://bit.ly/2KxlIcy


כל הזכויות שמורות לחברת רוד טריפ

!ומגילת העצמאות נגנבה, ארכיון המדינה נפרץ
.ולהחזירה למקומה, יש לכם שעה אחת לאתר את המגילה

,  מידע קצר על מדינת ישראללהלן, ר מגילת העצמאותלצורך איתו
!בהצלחה. משימהבאשר יוכל לסייע לכם 

!בה תתחיל המשימה, לעיראשר יוביל אתכם , סרקו את הקוד, ועתה

היהודיםכןועל-לאוםגםאלא-דתרקלאהיאשיהדותשטעןהראשוןהיה,הרצלזאבבנימין

."המדינהחוזה"מכונהשהרצלהסיבהזו.משלהםמדינהלהקיםצריכים

גוריוןבןדודהכריזזהביום.אביבתלבעירהתקיימהישראלמדינתשלהעצמאותהכרזת,

ישראלמדינתהקמתעל,(הראשוןהממשלהראשמכןולאחר)העםמנהלתראשיושבשהיה

.העצמאותיוםאתזהבתאריךשנהמדיישראלמדינתחוגגתמאז.העצמאותמגילתונחתמה

הנוספותההצעותבין.המדינהשםלגביהתלבטועודהמדינהעלההכרזהלפניימיםמספר

.'ציון'-ו',צבר'',יהודה'היולשמות

גוריוןבןאורז"ונקראו-לאורזכתחליףהצנעבתקופתבישראלהומצאוהפתיתים".

פניהעלחולפותשנהומדי,ציפוריםלנדידתבעולםהגדוליםהצמתיםאחדאתמהווהישראל

.נודדותציפורים)!(מליון500

כלניתהואהלאומיוהפרח,דוכיפתהיאישראלשלהלאומיתהציפור.

המדינהנשיאלהיותאיינשטייןלאלברטהציעהישראלמדינת1952בשנת

.להצעהסירבהואאך-



אלף60: מספר תושבים

?הידעת

הממוקמת  , העיר הדרומית ביותר בישראל*

.ליד ים סוף

על שם , כינויו של ים סוף הוא הים האדום*

, (והממוקמים בירדן)הרי אדום שלצידו 

.המשתקפים בו

לאילת שני גבולות בינלאומיים עם ירדן  *

.ומצרים

בהן התמקמו  , מצפון לעיר ישנן בריכות מלח*

–מדובר בציפורים נודדות . ציפורי פלמינגו

!ועל כן מדובר במקרה נדיר ומיוחד

אילת וים סוף מפורסמים ברחבי העולם *

הודות לשוניות האלמוגים המרהיבות אשר  

.בים הצלול

רמז

כל הזכויות שמורות לחברת רוד טריפ

?לאיפה ממשיכים מכאן

9-הרוב לא נכון 6–הרוב נכון 

כנרת היא ים  

בצפון



רמז

כל הזכויות שמורות לחברת רוד טריפ

ים המוות: כינוי

?הידעת

ים המלח הוא מאגר המים הנמוך  *

ומפלס המים שלו הינו  , ביותר בעולם

.  מטרים מתחת לפני הים424בגובה 

ים המלח הוא מקווה המים המלוח  *

.ביותר בעולם

בעוד שבים תיכון ? כמה מלוח הים*

בים המלח  , 3.5%מליחות המים הינה 

כמות המלחים  ! מלחים35%–יש כ 

הגדולה בים היא זו שגורמת לרוחצים  

.בו לצוף

ים המלח ידוע כבעל סגולות ריפוי  *

זאת אודות לכמות המלח  , רבות

.וכן מינרלים רבים אשר בים, הגדולה

המשיכו ליעד הבא–לפי הערים המופיעות בשיר זה 

,כשהשקיעה צובעת את השמים באדום"

;וכבר נגמר היום

,זה עוד לא הזמן לחלום, לא

.עד שהגענו עד הלום

,  אין מצב שנעצור

,אנחנו לא נתייאש

"והלילה לא נגמר

,  חיפה, הרצליה
נתניה ותל אביב

,  תל אביב, ירושלים
אילת, טבריה

,  תל אביב, עכו
צפת, באר שבע

אילתירושלים נגב



כל הזכויות שמורות לחברת רוד טריפ

רמז

בירת הצפון: כינוי

אלף280: מספר תושבים

?הידעת

.העיר השלישית בגודלה בישראל*

.בעיר ממוקם אחד הנמלים הגדולים בישראל*

.מעורבת של יהודים וערביםאוכלוסיהבעיר חיה *

,  גנים מדורגים19הגנים הבהאים בחיפה כוללים *

, אשר בראשם מקדש הבאב עם כיפת הזהב

.ו כאתר מורשת לאומית"מוכרים על ידי אונסק

בחיפה פועלת רכבת תחתית בשם כרמלית  *

(.פוניקולרשהיא למעשה )

המציע מגוון , סמוך לחיפה ממוקם הר כרמל*

ואפילו גן חיות, אטרקציות, נופים, מסלולים

.קטן

–הכרמלית בחיפה אמנם לא מגיעה ליעד הבא 

אבל הרמז הבא כבר יוביל אתכם לשם



כל הזכויות שמורות לחברת רוד טריפ

רמז

ים הגליל : כינוי

?הידעת

.ולא ים( כלומר אגם)הכנרת היא למעשה ימה *

הכנרת הינה אגם המים המתוקים הגדול ביותר  *

והימה עם מים מתוקים הנמוכה ביותר  –בארץ 

!בעולם

בעבר שמשה הכנרת כאחד ממקורות המים *

אך כיום מספקת פחות  –בישראל לשתיההמרכזיים 

.רוב מי השתיה בישראל הם מים מותפלים. 10%–מ 

,  הקדושים לנוצרים, באזור הכנרת אתרים רבים*

ויש –וזאת מכיוון שישו פעל במקום 

.המאמינים שאף הלך על מי הכנרת

,  אתרו את הישובים המסומנים בעיגול שחור במפה

חברו את האות , סדרו אותם מצפון לדרום

!ותגלו את היעד הבא–הראשונה של כל ישוב 

ירדן

סוריה

כנרת

מצרים



רמז

לכו לשוק הכרמל בתל  . אומרים שפלאפל טוב יוביל אתכם לפתרון

אביב לרכוש את המוצרים הנדרשים להכנת פלאפל בהתאם לרשימת  

וכך תדעו היכן היעד הבא, שבצו את המצרכים בתרשים. המצרכים

כל הזכויות שמורות לחברת רוד טריפ

עיר , העיר העברית הראשונה: כינויים

ללא הפסקה

אלף450: מספר תושבים

?הידעת

אחוזת  "נחנכה שכונת 1909בשנת *

אשר היוותה את תחילתה של  , "בית

.העיר תל אביב

ראש העיר הראשון של העיר היה מאיר  *

בביתו בתל אביב התקיימה  . דיזינגוף

.ח"באייר תש' הכרזת המדינה בה

אך  , העיר ממוקמת ליד הים התיכון*

נמל תל אביב כבר אינו משמש כנמל  

.אלא כמקום בילוי ומסחר–



כל הזכויות שמורות לחברת רוד טריפ

רמז

.מנזר השתקנים: כינוי

?הידעת

אשר  , "מלון המכבים"המנזר היה בעבר מלון בשם *

בתקופה בה להגיע –שימש את העולים לירושלים 

!מתל אביב לירושלים לקח יומיים שלמים

–גזרו על עצמם נדר שתיקה , הנזירים החיים במנזר*

חדרים  4ישנם , יחד עם זאת. ולכן נקראים שתקנים

וכן ישנה שפת, המיועדים לשיחות קצרות, במנזר

. בה משתמשים הנזירים, סימנים

אומרים שהנזירים יודעים היכן מגילת  

כל מה ! אך הם לא מדברים–העצמאות 

שהצלחתם לקבל מהם הוא את 

שבה הרמז ליעד הבא, הרשימה הבאה
האות ראשונה

חוזה המדינה

בירת הנגב

העיר הדרומית ביותר

ציון

מדינה הגובלת עם ישראל במזרח

תפקידו של בן גוריון

עיר ללא הפסקה

זכה בפרס נובל לספרות

ההר הגבוה ביותר בארץ

יודעים לאיזו עיר  
סרקו את הקוד?להמשיך

,  הנזירים מתפרנסים מחקלאות*

500כאשר יש בשטחם 

מהם , דונמים של ענבים

,  ואלפי עצי זית, מייצרים יין

.מהם מייצרים שמן זית



?הידעת

ממוקם  , זהו ההר הגבוה ביותר במדינה*

ובו  , בנקודה הצפונית ביותר בישראל

.אתר הסקי היחיד בישראל

שרין , שניר: יש לו שלושה שמות נוספים*

.ושיאן

,  ישראל:ההר ממוקם בשלוש מדינות*

כאשר גובה הפסגה  –לבנון וסוריה 

.מטרים2,236בישראל היא 

אך  , אתר החרמון מאד פופולרי בחורף*

אודות למגוון  –פעיל כל השנה 

נופים ומגוון מסלולי  , האטרקציות שבו

.טיולים

רמז

כל הזכויות שמורות לחברת רוד טריפ

ותגיעו ליעד הבא, גלשו בעקבות השלג



אלף700: מספר תושבים

?הידעת

–" מנוגב"מקור השם הוא מהמילה *

מכיוון שמדובר  –הכוונה למנוגב ממים 

.באזור מדברי וצחיח

)!(  ממדינת ישראל 60%הנגב מהווה *

.וצורתו משולש

, מכתש רמון: בנגב יש שלושה מכתשים*

.המכתש הגדול והמכתש הקטן

באר שבע הינה העיר הגדולה ביותר *

".בירת הנגב"ואף מכונה , בנגב

אך יש בו  , אמנם הנגב הוא אזור מדברי*

.מגוון גדול של בעלי חיים וצמחיה

רמז

כל הזכויות שמורות לחברת רוד טריפ

בקטע שלפניכם הרמז ליעד הבא

,המפורסמים ביותר בנגב הינו מכתש רמוןהעתריםאחד 

!שהינו המכתש הטבעי הגדול בוותר בעולם

,זאת ועוד

,בעוחםשמורות 50–מכתש רמון הינו אחד מ 

.אשר מוכר כשמורת אור כוכבים בינלאומית

בשמורות אלו יש טנאי ראות מצוינים

.לצפות בכוכבים



.עיר דוד וציון: כינויים

.אלף950: מספר תושבים

?הידעת

ועיר  , ירושלים היא עיר הבירה של ישראל*

.נצרות ואסלם, קדושה לדתות יהדות

.בירושלים שוכנים מוסדות הממשל של ישראל*

אשר על שמו קרויה מצודת דוד  , דוד המלך*

.מעולם לא היה בה, בעיר העתיקה

במנהרת הכותל נמצאת אחת האבנים  *

!  טון570השוקלת , הכבדות במזרח התיכון

.טון174שוקל 737מטוס בואינג : לשם השוואה

אשר  , י עגנון"כדי לא להפריע בעבודתו של ש*

,  התגורר בירושלים וזכה בפרס נובל לספרות

ואף       , הפכה העיר את הרחוב בו גר לחד סטרי

סופר    , נא לשמור על השקט: "שמה בו שלט

".במלאכתו

רמז

כל הזכויות שמורות לחברת רוד טריפ

.הבולים מציגים אתרים בירושלים6מתוך 5

, שאינו מציג אתר בירושלים, המספר שעל הבול

.יוביל אתכם ליעד הבא

375122

הכניסו את המספר  , סרקו את הקוד
והמשיכו ליעד הבא, שקיבלתם

196834
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