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בס"ד

חידון התנ"ך האזורי ה 21-בשומרון תשע"ט
לזכר בני השומרון שמסרו נפשם על קדושת העם והארץ

תקנון החידון לבנות וסדריו
החידון נערך בסימן :

אחדות
" ִהנֵּה מַ ה ּטֹוב ּומַ ה נָּעִ ים שֶׁ בֶׁ ת ַא ִחים גַם יָּחַ ד"

(תהילים קל"ג)

יו"ר החידון
משה כהן
יו"ר המועצה הדתית שומרון

מרכזת החידון
צביה זרגרי
מועצה דתית שומרון

מחבר השאלות
נריה פנחס
עורך חידוני התנ"ך העולמיים

"כֹּה ָאמַ ר ה' מָ צָ א ֵחן בַ ִּמ ְדבָ ר עַ ם ְש ִּרידֵ י חָ ֶרב ָהלֹוְך לְ ַה ְרגִּ יעֹו י ְִּש ָר ֵאל:
מֵ ָרחֹוק ה' נ ְִּר ָאה ִּלי וְ ַאהֲ בַ ת עֹולָם אֲ הַ בְ ִּתיְך עַ ל כֵן ְמשַ כְ ִּתיְך ָח ֶסד :עֹוד ֶא ְבנְֵך וְ נ ְִּבנֵית ְבתּולַ ת יִּ ְש ָר ֵאל
עֹוד ַתעְ ִּדי תֻ פַ יְִּך וְ יָצָ את בִּ ְמחֹול ְמשַ חֲ ִּקים :עֹוד ִת ְּּטעִ י כְּ ָּר ִמים ְּב ָּה ֵּרי ש ְֹּׁמרֹון נ ְָּּטעּו נ ְֹּׁטעִ ים וְּ ִחלֵּלּו"
(ירמיה ל"א ,ג-ד)
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חידון התנ"ך האזורי ה 21-תשע"ט
במועצה אזורית שומרון
תוכנית החידון לבנות
מבוא
המועצה הדתית שומרון בשיתוף אגף החינוך במוא''ז שומרון יוזמים זו השנה ה 21-את
עריכתו של חידון תנ"ך אזורי בקרב התלמידים והתלמידות הלומדים בבתי הספר היסודיים
שברחבי המועצה.
גם השנה ייערכו שני חידונים פומביים  -חידון לבנות וחידון לבנים .שני החידונים ייערכו
באותו היום בזה אחר זה .תחילה החידון לבנות ולאחר מכן החידון לבנים.
אנו רואים בחידון התנ"ך כלי חינוכי מעולה לעורר את המוטיבציה ללימוד התנ"ך .החידון מזמן
לתלמידות אתגר תחרותי ולימוד עצמי של פרקים נבחרים מספר הספרים .משום כך ,חשיבותו
היתירה של החידון היא דווקא בשלביו המוקדמים ,בהם משתתפות מאות תלמידות המעוניינות
להעמיק ולהרחיב את ידיעותיהן בתנ"ך.

מטרות החידון
א .להדק את הקשר של התלמידות אל התנ"ך.
ב .להוסיף מימד של ידע וחוויה בלימודי התנ"ך בבתי הספר ובכך לעשות את לימוד התנ"ך
מרתק ,חי ומעניין.
ג .להבליט את מימד האקטואליות של התנ"ך לימינו .
המשתתפים
תלמידות כתות ה' -ו' הלומדות בבתי הספר היסודיים שברחבי המועצה האזורית שומרון.
תלמידות שזכו באחד משלושת המקומות הראשונים באחד מחידוני התנ"ך הקודמים ,לא מורשות
להשתתף.
הנושא הלימודי המרכזי
השנה ,יעמוד החידון בסימן :אחדותִ " -הנֵּה מַ ה ּטֹוב ּומַ ה נָּעִ ים ֶׁשבֶׁ ת ַא ִחים גַם י ַָּחד"
(תהילים קל"ג)
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חומר הבחינה
החומר יהיה מדורג ובכל שלב יתווסף חומר .להלן חומר הבחינה לפי שלבי החידון :
שלב ראשון:
ספר בראשית :פרקים י"ב -ל"ג.
ספר שמות  :פרקים א' -ה' .
ספר שופטים :פרקים ג' -ט"ז.
שלב שני:
ספר בראשית :פרקים י"ב -ל"ג .ל"ז -מ"ח'
ספר שמות :פרקים א' -ה' .
ספר יהושע :פרקים א' -י"א ,י"ד.
ספר שופטים :פרקים ג' -ט"ז.
ספר שמואל א' :כל הספר.
בשלב החידון הקדם פומבי וכן בשלב החידון הפומבי:
ספר בראשית :פרקים י"ב -ל"ג .ל"ז -מ"ח .
ספר שמות :פרקים א' -ה'
ספר יהושע :פרקים א' -י"א ,י"ד.
ספר שופטים :פרקים ג' -ט"ז.
ספר שמואל א' :כל הספר.
ספר שמואל ב' :פרקים א'-ז' ,כ"ד.
ספר מלכים א' :פרקים י"ז -כ"ב.

שלבי החידון

החידון ייערך בארבעה שלבים:
שלב א'  :חידון מוקדם בבתי הספר
שלב ב'  :חידון נוסף בבתי הספר
שלב ג'  :חידון קדם פומבי
שלב ד'  :החידון הפומבי

שלב א' :חידון מוקדם בכתב
 .1החידון יימסר לכל בתי הספר המשתתפים בחידון.
 .2טפסי הבחינה יחולקו לכל בתי הספר מבעוד מועד.
 .3החידון ייערך בתוך בית הספר .בשעה אחידה לכל בתי הספר.
 .4בית הספר אחראי על עריכת החידון ,בדיקתו והעברת התוצאות למועצה הדתית.
 .5בדיקת הבחינה תהיה על פי מפתח תשובות שיצורף לכל מנהל בית ספר.
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שלב ב' :חידון נוסף בכתב
 .1לשלב זה ,תורשנה להצטרף תלמידות מכל בית ספר שקיבלו בשלב א' ציון  70ומעלה.
 .2ע"פ תוצאות חידון זה ייקבעו נציגות בתי הספר שתעלינה לשלב החידון הקדם פומבי.
 .3מספר העולות לחידון הקדם פומבי– עד  2נציגות מכל בית ספר.

מפגש הדרכה והכוונה
לקראת חידון התנ"ך הפומבי יתקיים מפגש הדרכה והכוונה למתמודדות עם עורך החידון נריה
פנחס .מטרת המפגש היא :להכיר את המתמודדות ,לגבש אותן סביב הבקיאות בתנ"ך ,לנתב אותן
למתכונת הלימוד ולעדכן אותן על מבנה החידון הפומבי .המפגש יתקיים ביום עריכת חידון התנ"ך
הקדם פומבי.

שלב ג' :חידון קדם פומבי
 .1לשלב הקדם פומבי יוכל כל בית ספר להעלות שני נציגים.
 .2למתמודדות חידון התנ"ך הקדם פומבי יוגש חידון מוקדם בכתב.
 .3בחידון הקדם פומבי תוכלנה המתמודדות לצבור עד סך  50נקודות שיזקפו לזכותן בשלב
החידון הפומבי.

שלב ד' :החידון הפומבי
 .1לכל בית ספר יהיה מובטח לפחות נציגה אחת בחידון פומבי -הנציגה שתקבל את הציון הגבוה
מבין השתיים שעלו לחידון הקדם פומבי.
 .2לשאר המקומות על הבמה ,ייבחרו הציונים הגבוהים מבין שאר הנציגים.
 .3במידה ושתי הנציגות של בית הספר יקבלו ציון זהה -ייערך מבחן נוסף על מנת להכריע
ביניהן.
 .4חידון התנ"ך הפומבי ייערך באולם מרכזי במעמד אורחי החידון ,מורים ומנהלים ,תלמידות,
נציגי בתי הספר המשתתפים בחידון והורי המתמודדים.
 .5החידון הפומבי יופק במתכונת מיוחדת המשלבת ידע ובקיאות בתנ"ך לצד תצוגה ויזואלית
ואור-קולית של אירועים מקראיים.
 .6בתום החידון תוכתר הכלה וסגניותיה ויוענקו להן תעודות ופרסים.
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חידון התנ"ך ה 21-במועצה האזורית שומרון תשע"ט
בסימן :אחדות

" ִהנֵּה מַ ה ּטֹוב ּומַ ה נָּעִ ים שֶׁ בֶׁ ת ַא ִחים גַם יָּחַ ד"

(תהילים קל"ג)

החידון לבנות
לוחות זמנים למבנה החידון ושלביו

שלב
ראשון

משתתפים

חומר הבחינה

לוח זמנים

כל תלמידות
כתות ה'-ו'

ספר בראשית :פרקים י"ב -ל"ג.
ספר שמות  :פרקים א' -ה' .
ספר שופטים :פרקים ג' -ט"ז.

יום רביעי,

בבתי
הספר

שלב
שני

30.1.2019
תלמידות
כתות ה-ו'
שקיבלו ציון
 70ומעלה
בשלב הראשון

ספר בראשית :פרקים י"ב -ל"ג.ל"ז' -מ"ח'
ספר שמות :פרקים א' -ה' .
ספר יהושע :פרקים א' -י"א ,י"ד.
ספר שופטים :פרקים ג' -ט"ז.
ספר שמואל א' :כל הספר.

שלישי-
חידון
קדם
פומבי

נציגות בתי
הספר לחידון
הפומבי

ספר בראשית :פרקים י"ב -ל"ג .ל"ז -מ"ח .
ספר שמות :פרקים א' -ה'
ספר יהושע :פרקים א' -י"א ,י"ד.
ספר שופטים :פרקים ג' -ט"ז.
ספר שמואל א' :כל הספר.
ספר שמואל ב' :פרקים א'-ז' ,כ"ד.
ספר מלכים א' :פרקים י"ז -כ"ב.

החידון
הפומבי

נציגות בתי
הספר לחידון
הפומבי

כמו בשלב השלישי

בבתי
הספר

כ"ד בשבט
תשע"ט

יום שני ,
י"ח באדר ב'
תשע"ט
25.3.2019
יום שני,
ט"ו באייר
תשע"ט
20.5.2019
יום רביעי,
ט' בסיון תשע''ט
12.6.2019

