
 תקנון "אוצרות שביל האור"

 תשע"ז -חידות חמיצר חוף אשקלון 

 

 מבוא .1
המועצה האזורית חוף אשקלון, כחלק ממאמץ להנחלת ערכי הטבע וההיסטוריה של האזור, וחשיפת  .1.1

המרחב הכפרי לכלל הציבור כחלק ממאמץ שיווקי למשיכת תיירות פנים בנתה את שביל האור מחוף 
 .אל חוף 

ביוזמת ראש המועצה, הופקה ומבוצעת "התמודדות אוצרות השביל", מיזם שחיבר במסגרת הנ"ל,  .1.2
 והפיק דן חמיצר.

 מסמך זה מגדיר את סדרי העבודה בכל הקשור לאתגר ומפרט את שלביו השונים. .1.3
 

 המשתתפים .2
 כל משפחה/ קבוצה/ יחידה/ כיתה רשאים להשתתף בהתמודדות  .2.1
 מכלל המגזרים ולא נדרש ידע קודם.הרישום לחידה פתוח להשתתפות של כל הציבור  .2.2
 ההשתתפות ללא עלות. .2.3

 
 רישום   .3

3.1.   
 המעוניינים להתמודד, חייבים להירשם על ממשק המשחק .3.2
 http://www.hof-ashkelon.org.ilהכניסה למשחק דרך דף הבית של אתר המועצה      .3.3
 וסיסמה.שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון במסגרת ההרשמה על כל מתמודד לציין  .3.4

 

 שלבי החידה .4
 

 שלב א' .4.1
לחיצה על כל תחנה מעלה  תחנות אוצר 30במגרש המשחק שבנוי על נתיב שביל האור, מצוינים  .4.1.1

 חידה.
 חלקן של התחנות צבועות כחול והן "תחנות שטח" שניתן לפצחן רק באמצעות הגעה למקום. .4.1.2
 יע לשטח.חלקן של התחנות הנן "תחנות כורסה" בצבע כתום שניתן לפצחן מבלי להג .4.1.3
 ליד כל חידה ישנו גם רמז מקל עבור כל אחת מהחידות. .4.1.4
 כל פתרון חידת תחנה הוא בן מילה אחת או שתיים או מספר. .4.1.5
 מתמודד שחשף את הפתרון ישגר אותו באמצעות "הפתרון שלי" הצמוד לחידה.  .4.1.6
תאורת אם שיגור פתרון נכון לתחנת אוצר, היא תסומן כנכונה על מגרש המשחק באמצעות  .4.1.7

 וכך לכל מתמודד תמונת מפה שונה על פי הצלחותיו. –והיא תיסגר למתן פתרונות נוספים סמל  ה

   18/09/17 -ה תחילת ההתמודדות ביום .4.1.8

  31/11/17  -ב יסתייםא' שלב  .4.1.9

תחנות חידה במהלך התקופה הנ"ל על מנת להשתתף במקצה  10על כל מתמודד לפצח לפחות  .4.1.10
 הגמר.

מתמודד שהצליח לשנות את צבעם של לפחות עשר תחנות, מבטיח את עלייתו לשלב הגמר.  .4.1.11
 .תומותכ שטחעשר התחנות חייבות להיות תחנות תוך מ שתייםשימו לב: לפחות  ואולם,

    .לכל הזכאים להתמודד בשלב הגמרזימון  –בדוא"ל )שעמו נרשמתם( יישלח בגמר ההתמודדות  .4.1.12
 

 



 

 
 חידת גמר –שלב הגמר האינטרנטי  .4.2

תועלה כאן על ממשק המשחק  16:00בשעה , נר שישי של חנוכה, 2017, בדצמבר 17, א'ביום  .4.2.1
 האינטרנטי, חידת הגמר .

 שלושה ראשוני פותרי חידת הגמר יוכרזו כמנצחים ויזכו בפרסים על פי סדר הגעת פתרונם. .4.2.2
 להלן הפרסים:  .4.2.3

 ₪  5000מקום ראשון: 
 ₪  3000מקום שני:      
 ₪  2000מקום שלישי: 

 הפרס יוענק באירוע חגיגי במעמד ראש המועצה. .4.3
מטה החידה שומר לעצמו את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים הבאים,   .4.4

 כמפורט להלן:

 חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של זוכה הטוען לפרס. 19.1

 הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי  19.2

 הפרת תקנון זה.  19.3

 הפרס ישולם לידי הזוכה על פי הפרטים עמם נרשם והתמודד. .4.5

 
 שאלות ובירורים .5

 0506671735לבירורים ושאלות ניתן לפנות למאיר 
 

יש לפרשו גם  –תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, כל האמור בתקנון זה בלשון זכר 
 יש לפרשו גם ברבים.  –במשמעות נקבה וכל האמור בתקנון זה ביחיד 

 

 

 בהצלחה!

 יאיר פרגון

 ראש המועצה 

 

 

 


