
 לישרא מדינת                                                           
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית 
 אגף חברה ורוח

 "אוגרפיה אדם וסביבההפיקוח על הוראת "ג
 

 

 תשע"ט -" סובב ישראל" תקנון  חידון 

" הינו חידון המיועד לתלמידי כיתות ז', ח' וט' מכל בתי הספר ומכל חידון סובב ישראל" .1

  .המגזרים

  -החידון הינו חידון רב שלבי .2

 בנפרד שלב בית ספרי. שלב זה יתקיים בכל בית ספר השלב הראשון הינו. 

  מוקדים ברחבי הארץ ארבעתמחוזי ויתקיים בו זמנית בהשלב השני הוא שלב.   

 השלב השלישי הוא שלב הגמר הארצי שיתקיים בירושלים. 

בכל בית ספר יתקיים תהליך של למידה שבסופו יבחר נציג אחד, אשר ייצג את בית  .3

 .חוזי. שם נציג בית הספר אשר יתמודד ישלח לפיקוחהספר בשלב החידון המ

 :לאחר ההרשמה לחידון יישלחו לבית הספר .4

  .א. אישור על ההרשמה ורשימת מקורות לימוד נוספים לשלב המחוזי

 לביצוע על פי העדפת )ב. הצעות לחידון בית ספרי בגרסת נייר וחידון בית ספרי דיגיטלי 

  .(המורה

 טופס ה .נציג בית הספר אשר יתמודד בחידון המחוזי -התלמיד פרטי  ג. טופס למשלוח

 ".אדם וסביבה –ימולא ע"י המורה ל"גאוגרפיה 

 הטופס ימולא ע"י הורי   -ד. טופס אישור וחתימת הורים לצילום ופרסום התלמיד

 .שנבחר לייצג את בית הספר בשלב המחוזי וישלח למשרד המפמ"ר התלמיד

 אדם וסביבה" לוודא שטופסי הרישום, פרטי התלמיד  –וגרפיה באחריות המורה ל"גא .5

 .ואישורי הורים הגיעו למשרד המפמ"ר

 ,צפון הארץ() זמנית: מחוזות צפון וחיפה-מוקדים בו ארבעה החידון המחוזי יתקיים, ב6 .  

  , ירושלים(אזור ) , מחוזות מנח"י וירושלים)מרכז הארץ( מחוזות תל אביב ומרכז 

 .(הארץ )דרום מחוז דרום

 בתי הספר השייכים לאגף לחינוך התיישבותי ישובצו בחידונים המחוזיים בהתאם למיקומם 

 .המוקדיםארבעת החידון זהה בכל . הגיאוגרפי

 תלמיד שהשתתף בעבר בחידון מחוזי ו/או בחידון הארצי, לא יוכל להשתתף בחידון פעם . 7

 .נוספת 
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 בסיום כל שלבי החידון המחוזי, בכל אחד מארבעת המוקדים בהם נערך החידון, ירוכזו  .8

 ע"י צוות המדריכים פרטי התלמידים שצברו את מרב הנקודות והם העולים לשלב הגמר 

  . מספר התלמידים העולים לשלב הגמר הארצי יקבע על פי הנחיות המפמ"ר  צי.האר

 אשר צבר את מרב הנקודות אחרי הזוכים בחידון , סףירשמו גם פרטי תלמיד נובכל מוקד 

 חידון המחוזי, וזאת על מנת שיהווה עתודה במידה ואחד המתמודדים, לא יוכל להשתתף ב

 .המהווה שלב מקדים לחידון הגמר הארצי, סיורהארצי או ב      

 .בתי ספר שונים 12-תלמידים מ  12בשלב הגמר הארצי משתתפים . 9 

 חסויים ואין להראותם למורים, הורים המלווים את  ,על כל שלביו ,החידון כל טפסי. 10

 .המתמודדים או כל אדם אחר שאינו בצוות ההדרכה וצוות הפקת החידון

 נציגי המחוזות המתמודדים בשלב הארצי ישתתפו בסיור. הסיור הינו חובה לעולים . 11

 לשלב הגמר הארצי. הסיור מהווה שלב מקדים לחידון הארצי. במהלך הסיור יבחנו 

 המתמודדים ויצברו נקודות לזכותם לקראת החידון הארצי. תלמיד שלא יגיע לסיור, לא יוכל 

 .להשתתף בשלב הארצי

  .ההשתתפות בסיור מותנית באישור הורים ליציאה לסיור ובחתימתם. 12 

 המועברים במהלך הסיור יבדקו לאחר הסיור על ידי צוות השופטים שאלוני החידון . 13 

 אדם וסביבה". הניקוד שיצברו המתמודדים  –שיקבע על ידי הפיקוח על הוראת "גאוגרפיה 

 .במהלך הסיור, יפורסם בחידון הארצי

 במידה ואחד מהמתמודדים אינו יכול להשתתף בסיור, יפנה הפיקוח אל המתמודד הבא . 14

 במידה ואינו יכול להשתתף יפנה  .שצבר את מרב הנקודות אחרי הזוכים באותו מוקד מחוזי 

 במוקד המחוזי בו מספר  -צוות הפיקוח אל מתמודד שצבר את מרב הנקודות אחרי הזוכים

  .המשתתפים היה הגדול ביותר

 ל המתמודדים יגיעו לחידון הארצי בשעה שתקבע להגעת המתמודדים, על מנת לקב . 15

  .תדרוך והנחיות לקראת החידון. החידון יתחיל על פי לוח הזמנים שיתפרסם

 .המתמודדים יגיעו לחידון הארצי בחולצה לבנה. 16

 .פסיקת השופטים בחידון המחוזי ובחידון הארצי איננה ניתנת לערעור. 17 


