
 

 חידון התנ"ך תשע"ז יוצא לדרך!

 חידון התנ"ך העולמי כבר תפס מקום של כבוד בלוח השידורים של יום העצמאות. 

העולמי תשע"ז מתחילה! השלבים השונים לעלייה במעלות החידון יתקיימו כמדי שנה  הדרך לחידון

 החידון הבית ספרי, החידון המחוזי, החידון הארצי והחידון העולמי. דרך  בשנה

 גם התלמידים שלכם יכולים!!!

של  לתלמידים שלכם הזדמנות נפלאה ללימוד מעמיק של ספר הספרים, לחוויה יוצאת דופןהציעו 

זיכרון מצוינות, למפגש עם מתמודדים מכל הארץ, להתמודדות בתחרויות ברמה גבוהה וליצירת 

 אותם כל חייהם.  שילווה

יזכו בחידון המחוזי  ששת הזוכים במקומות הראשוניםבתיאום עם המפמ"רים לתנ"ך נקבע כי 

  .(30%ך )בהערכה חלופית בתנ" מלאבציון 

( יזכו ובממלכתי דתיתלמידים שיזכו במקומות הראשונים בחידונים המחוזיים )בממלכתי בנוסף ה

 **.בבחינת הבגרות בתנ"ך 100בציון 

 החידון הבית ספרישלב 

 ביום שלישי, ד' שבט התשע"ז,ייערך השנה לראשונה בפורמט מקוון באינטרנט החידון הבית ספרי 

 .. על בתי הספר להיערך לכיתת מחשבים 8:00-20:00, מ שעות 12ויהיה פתוח למשך  31/1/2017

לחידון יישלח למורים על ידי הרכז המחוזי ביום החידון. החידון ייסגר אוטומטית לאחר  קישור 

 דקות מרגע הכניסה אליו, והשימוש בכל חומר עזר אסור בהחלט.  50

 7.3.2017ט' אדר תשע"ז,  יום שלישיהחידון המחוזי יתקיים ב

 28.3.2017א' ניסן תשע"ז,  יום שלישיהארצי יתקיים בהחידון 

 2.5.2017 יום שלישי ו' באייר תשע"ז החידון העולמי יתקיים ביום העצמאות תשע"ז,

 כיצד נרשמים?

 . לחידון התנ"ך הרשמה: ההרשמה דרך הרישום המקוון בלבד 

 אחד/ת ממורי/ות התנ"ך בבית הספר כרכז/ת החידון.  למנותאנו ממליצים 

של תלמידים ותלמידות המעוניינים ומעוניינות בכך, ויכשירו אותם  קבוצה צרורכזי החידון י

 .  חוזר מנכ"ל תשע"ז בחומר הלימוד המפורסם -לקראת החידון הבית ספרי על פי 

 ייבחרו שלושה מתמודדים/ות לייצג את בית הספר בחידון המחוזי. על פי תוצאות החידון המקוון ,

אתר חידוני  הלומדים כדאי להיעזר בשאלונים משנים קודמות המופיעים ב כדי להכשיר את קבוצת

 יה 'הראשון בחידון'. וכן באפליקצ,  התנ"ך

למי שכבר עשה את יחידות הבסיס יחידות הבסיס.  3 -בבממלכתי, ובחמ"ד  1282, 1281**בשאלונים 

יינתן למי שטרם נבחן ולא  100הציון באחת מהיחידות הנותרות.  100לו ציון  יישקל לתתי"ל  5ועושה בגרת 

 יתוקן רטרואקטיבית. 

http://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEdu.tnh.noar.harshama_bs_AinZain.xsn
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/7/7-3/HodaotVmeyda/H-2016-1-7-3-1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/7/7-3/HodaotVmeyda/H-2016-1-7-3-1.htm
http://edu.gov.il/noar/BibleContest/Pages/home-page.aspx
http://edu.gov.il/noar/BibleContest/Pages/home-page.aspx
http://edu.gov.il/noar/BibleContest/Pages/home-page.aspx


 

 

 ניתן לפנות לרכזי חידוני התנ"ך במחוזות: לבירורים נוספים

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

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

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

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

 peleg.avital@gmail.com, 3799259-052חמ"ד: אביטל פלג, 

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

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

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

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

 

 בברכת הצלחה,

 איציק בן אבי                                             ענת צידון                               הרב יהודה טרופר       

 "ר תנ"ך ממלכתימפמ"ר תנ"ך חמ"ד                      ממונה תוכניות ופרוייקטים                       מפמ
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