כתב חידה – מחפשים את המטמון
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פרופסור עדו יצחקי
כתב:

 .1אנחנו נבראים מחדש כל אימת שבערה אוחזת בנו .אחד מילדינו חיפש וגם מצא שלחופה .בין דפיו – התשובה.
פתרון :עצי אורן שמתחדשים רק כתוצאה מכך שהם נשרפים (השריפה חיונית להפצת
הזרעים ולנביטתם) .הספר "הצב של אורן" (צב=שלחופה).
המקום :ספריית אורנים ,ספרי ילדים ,המדף בו נמצא הספר "הצב של אורן"
רמז  :1צילום עטיפת הספר

 .2אנחנו גדלים גם תחת חסותו של מלך ראשון בממלכה המאוחדת של שש הממלכות ,ששמו כשם המשורר
המתאגרף שלא ברור אם היה או לא היה .את האוצר תמצאו בארכיבה של נכדת הנוטר שרגליו בארכובה וראשו לעמק
צופה.
פתרון :עצי האורן גדלים גם בגבעת אלכסנדר
המורכבת

(אלכסנדר הראשון – מלך יוגוסלביה

משש רפובליקות :סרביה ,קרואטיה ,סלובניה ,בוסניה הרצגובינה ,מונטנגרו

ומקדוניה ,).הלא זו הגבעה עליה ממוקמת אורנים .אלכסנדר זייד מייסד השומר.
המקום :הארכיב של טלי רווה-זייד
רמז  :2צילום מאטלס של יוגוסלביה

 .3מי שטענה עלינו שאנו נדהמי שמש ומדיפים ניחוח פראי ,מעולם לא דרה עם זאת שאיתנו נשתלה פעמיים ועם זה
שדיווח על ארבעה ששוחחו על אחד מאיתנו .אך כולם הזדמנו לפני מספר שנים יחדיו ,במקום מפגשם – האוצר.
פתרון :המדובר בשלושה משוררים שכתבו על אורנים :זלדה ,גולדברג ופגיס .שירים אחרים
של שלושתם הונצחו בשביל השירה בגן הבוטני באורנים.
המקום :שביל השירה בגן הבוטני באורנים
רמז  :3תמונה מהגן הבוטני
זלדה:
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לאה גולדברג:
"אִ תכם אני נשתלתי פעמיים
אִ תכם אני גדלתי ,אורנים
אך שורשיי  -בשני נופים שונים" (אילנות)
דן פגיס:
"ארבעה שוחחו על האורן .
אחד הגדיר אותו לפי הסוג ,המין והזן
.אחד עמד על מגרעותיו בתעשיית הקרשים .
אחד צִ טט שירים על אורנים בכל מיני שפות .
אחד הכה שורש ,הושיט ענפים ורשרש( ".שיחה)

 .4הראשון הגיע רק אחרי שפעמיים את האמצעי עבר ולאחר שלימד אצל נטר .החצובא בפינתו ,בביתו שומרת על
אוצרי.
פתרון :הגיבור הוא יהושע מרגולין שעלה לארץ פעמיים (חצה פעמיים את הים התיכון
ולימד במקווה ישראל שמייסדו היה קרל נטר; אמצעי – תיכון ,הים התיכון).
המקום :תמונת החצב ("חצובא" בארמית) בפינת מרגולין בבית מרגולין
רמז  :4תמונת חצב בבית מרגולין

 .5אחד מאיתנו שומר בצל קורתו את המטמון 66 ,רגל קדמה מהמקום בו החל את מסעו אל עבר ה 66-סמוך לכניסתה
של מנוחתו.
פתרון :קברו של מרגולין
מקום :המטמון נמצא למרגלות עץ האורן 22 ,מטר מזרחה מקברו של מרגולין באורנים
רמז  :5תמונת הקבר
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