
 

 

 יוצא לדרך! טחידון התנ"ך תשע"

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

מתחילה! השלבים השונים לעלייה במעלות החידון יתקיימו כמדי  טהעולמי תשע" הדרך לחידון

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

את  אנו פותחיםשנה חל מה, והגם התלמידים שלכם יכולים

 ההרשמה גם לכיתות ח' !!

של  ספר הספרים, לחוויה יוצאת דופןלתלמידים שלכם הזדמנות נפלאה ללימוד מעמיק של הציעו 

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

 אותם כל חייהם.  שילווה

על יסודי החינוך הועם מנהלת אגף  בתיאום עם המפמ"רים לתנ"ךמשרד החינוך,  באישור מנכ"ל

)בממלכתי ובממלכתי  המחוזי העולים לבמה בשלב 16נקבע כי  במשרד החינוך, הגב' דסי בארי, 

 שנתי )"מגן"(, וכן בציון (30%ך )בהערכה חלופית בתנ" 100יזכו בציון  בכל מחוז( 32דתי, סך הכל  

 (. בבחינת בגרות חיצונית בתשע"ט)לנבחנים  100

ובממלכתי מקומות הראשונים בחידונים המחוזיים )בממלכתי שני התלמידים שיזכו בהשני  ,בנוסף

 3יח"ל לממלכתי,  2) בתנ"ך הבסיסית בבחינת הבגרות 100( יזכו בציון מכל מחוז 4, ובסך הכל דתי

"ל חי 5 -ב 100זכאים בציון בחידון התנ"ך העולמי לנוער יהיו  המקומות הראשונים 2 .יח"ל לממ"ד(

 בתנ"ך!

 החידון הבית ספרישלב 

' יט, שלישי, יום  27/11/2018 -ב בפורמט מקוון באינטרנט השנהגם ייערך  החידון הבית ספרי

 קישור  .על בתי הספר להיערך לכיתת מחשבים.  8:00-17:00בין השעות   ויהיה פתוח תשע"ט כסלוב

כניסת התלמיד לטופס באמצעות סיסמה. כניסה לטופס יפורסם באתר החידון ביום החידון. ל

דקות  45למורים על ידי הרכז המחוזי ביום החידון. החידון ייסגר אוטומטית לאחר  תשלח הסיסמה

צורך כניסה על התלמיד להכין ת.ז ל מרגע הכניסה אליו, והשימוש בכל חומר עזר אסור בהחלט.

הצלחה את השלב הבית ספרי, העוברים ב החידון הבית ספרי יורכב משאלות רבות ברירה. לטופס. 

 ביום עיון והכנה לקראת החידון המחוזי, ולשלבים הבאים: ישתתפו

יחד , ז' שבט תשע"טט, שלישייום , 22/1/2019-יתקיים ב לקראת החידון המחוזי בכתבמקדים  שלב

 לצד יום העשרה תנ"כי מטעם המחוז. 

 טתשע" ל' שבטיום שלישי,  ,5/2/2019-יתקיימו ב פומביים חידונים מחוזיים

 טתשע" י"ט באדר ב', שלישייום , 26/3/2019 -יתקיים בתאריך ארציהחידון ה

 טד' אייר תשע" יום חמישי, ,9/5/2019 -ב יתקיים ביום העצמאות החידון העולמי



 

 

ימי הכנה ללמידה לקראת החידון המחוזי הפומבי יתקיימו בפורמט של בתי ספר מארחים. בית 

 ספר שמעוניין לארח את מתמודדי החידון ליום של הכנה משותפת, יפנה לרכז המחוזי. 

 כיצד נרשמים?

 : ההרשמה דרך הרישום המקוון בלבד

  קישור הרשמה מקוון

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

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

 החומר להלן:לקראת החידון הבית ספרי על פי 

 –כנהוג, בכל שלוש שנים חומר הלימוד לחידון התנ"ך לנוער מתחלף. השנה, תשע"ט  שימו לב!

 בשלוש השנים הקודמות!פרקי הלימוד שהיו תקפים חלק מהוחלפו 

 :ספרי-לחידון הבית לתלמידי בתי הספר הממלכתייםידון הלימוד לח חומר

 : כל הספר.בראשית

 לד.-כ, כד, לא-: פרקים אשמות

 כה, כז, לב.-יז, כ-: פרקים יבמדבר

 כד.-יא, יד, כ, כב-: פרקים איהושע

 : כל הספר.שופטים

 : כל הספר.רות

 : כל הספר.אסתר

 הספרים הבאים:  נוספים דתיים -הממלכתייםלבתי הספר 

 כד.-: פרקים יט, כגויקרא

 לד.-יח, ל-יד, יז-: פרקים יבדברים

בבתי ספר עם מספר ) מתמודדים/ות 4עד  3בין  ייבחרו ,מקווןבית ספרי העל פי תוצאות החידון ה

החידון המחוזי שימו לב: לקראת לייצג את בית הספר בחידון המחוזי.  ( 4רב של נבחנים יועלו 

יידרשו התלמידים ללמוד פרקי לימוד נוספים על הנ"ל. חומרי הלימוד המלאים לכל שלבי החידון 

 מופיעים באתר חידוני התנ"ך.

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

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

 

https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEdu.tnh.noar.harshama_bs_AinTet.xsn
https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEdu.tnh.noar.harshama_bs_AinTet.xsn
https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEdu.tnh.noar.harshama_bs_AinTet.xsn
http://edu.gov.il/noar/BibleContest/Pages/home-page.aspx
http://edu.gov.il/noar/BibleContest/Pages/home-page.aspx


 

 

למוד לחידון התנ"ך עם אתר חידוני התנ"ך! לא מחכים לרגע האחרון,  מהיום הרבה יותר קל ל

 : אתר שלנומאגרי הלמידה המפורסמים בעם כבר מעכשיו מתחילים ללמוד 

 מאגרי למידה

 ועם לוחות הלמידה המעודכנים שלנו: 

 לוח למידה ממ"ד

 לוח למידה ממלכתי

  חדש!!!

 ספרים שבחומר, בצירוף מאגרי שאלות ותשובות באתר 'ושננתם':לביאור פשוט 

 מאגר ושננתם

 

 ך:ניתן לפנות לרכז חידוני התנ" לבירורים נוספים

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

 

 בברכת הצלחה,

 ענת צידון                              איציק בן אבי                                                  הרב יהודה טרופר 

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

http://edu.gov.il/noar/BibleContest/Pages/toolbox.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/noar/learning_board_mamad_2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/noar/learning_board_2018.pdf
http://www.bneyzion.co.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D?rav=%D7%95%D7%A9%D7%A0%D7%A0%D7%AA%D7%9D%20-%20%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8%20%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
mailto:chenmalka2@gmail.com

