
 

 

 ח'-לכיתות ז'פומבי פנימי  בית ספריחידון תנ"ך 

החל משנת הלימודים תשע"ז, יפעיל משרד החינוך בשיתוף , עקב הביקוש 
לתנ"ך חיזוק הקשר תכנית שעניינה עם מטח )המרכז לטכנולוגיה חינוכית(, 

בית ספריים  באמצעות חידונים מקוונים, בבתי הספר העל יסודיים. 
ספרי ישתנה בכל שנה, ויכלול  חומר הלימוד לחידון הפומבי הבית. פנימיים

גם לשכבות הגבוהות הבית ספרי   ניתן לערוך את החידון. פרקים 30-כ
   יותר. 

כל מורה שמעוניין לקיים חידון תנ"ך פומבי בכיתתו או בבית ספרו, ל 
ערכת החידון, הכוללת את מצגת החידון האינטראקטיבי וקובץ  תישלח

 החידון מגיע מוכן על כל שלביו ממשרד החינוך. . הנחיות למורה

 ר.לנועלמסגרת חידון התנ"ך  שייךלא ו הוא פנימי שימו לב! החידון

 יתרונות התכנית:

  מספר פרקי לימוד מצומצם. 

 .מתאים לכל זמן בשנה 

 ן מוכן לשימוש בית הספר.חידו 

 .סיור חווייתי לזוכי החידונים 

 .חידון מעניין, מגוון ומעשיר 

 .חידון חווייתי ואינטראקטיבי 

 ערכי -שיאו של תהליך חינוכי
סביב ספר בבית הספר 

ם.הספרי

 

 :חומר הלימוד לחידון לשנת תשע"ז

 חידון התנ"ך הפומבי לבתי הספר הממלכתיים בשנת תשע"ז יעסוק בספר בראשית.

 פרקי הלימוד לחידון מספר בראשית: 

 מה', נ'. -' לג', לה', לז', לט -' כה', כז -' יג', טו -' פרקים יב

 

 החידון ושלביו: מבנה

 (מתמודדים/ות 10עד שלב ראשון )
 . בספר בראשית, מלוות בסרטוני אנימציהשאלות פתוחות בנושא ערכים 

 (מתמודדים/ות 7שלב שני )עד 
 משחק מחשב ובו על המתמודד למתוח קו בין השאלה לתשובה. –"מתח קו" 

 (מתמודדים/ות 4שלב שלישי )עד 

 המתמודד לגרור פריטים לקטגוריות המתאימות.משחק מחשב ובו על  –"גרירה" 

 



 

 

 

 פרסים לזוכים

 . 31/412017את החידון הפומבי יש לקיים עד לתאריך 

 ,מכלל בתי הספר  1-3יארגן לכל הזוכים במקומות  ,בשנת תשע"ז מנהל חברה ונוער
אוטובוס ליום כיף חווייתי בעקבות   נערך החידון עד לתאריך הרשום לעיל,  בהם

 התנ"ך. הסיור ייערך במהלך חודש מאי, אייר תשע"ז. 

 האחריות לתעודות ופרסים למקומות הראשונים היא של בית הספר בלבד** 

 : למייל פנו לרכז החידון במחוזכםהקישור לקבלת 

 chenmalka2@gmail.com , 0526346041רכז ארצי: חננאל מלכה, 

 revitalasaf@walla.com ,  052 3223344מחוז הצפון : רויטל אסף,   –

 hanochkl@education.gov.il, 6283512-050חנוך כליל החורש, מחוז חיפה:  –

 annabar2204@gmail.com , 3347-778-050ממלכתי: אנה בראזני,  

 tal.bazini@gmail.com , 7332755-052מחוז המרכז: טל בזיני, -

   osnatderi@gmail.com , 050 - 566 - 0213מחוז תל אביב: אסנת דרעי,  –

 y.racheli5@gmail.com ,  052 - 422 - 2645מחוז הדרום: רחלי יפרח,  –

 talifriss@gmail.com  050 622 3123מחוז ירושלים: אביטל פריס,  –

 

 בברכת הצלחה

 איציק בן אבי                                                                                    ענת צידון    

 חידוני התנ"ך                                                               מפמ"ר תנ"ך ממלכתיממונה 
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