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 2021 -תקנון חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים תשפ"ב 

היא החידון     מטרת הבינלאומי למבוגרים הינו מסורת שהחלה בשנת העשור למדינה.  חידון התנ"ך 

בישראל לאחיהם  התפוצות  מתמודדי  של  הקשר  בספר   חיזוק  המשותף  הלימוד  דרך 

 ובו תקוותנו לעתיד.  , עםכ יומנו קמהווה את הבסיס של  התנ"ך הספרים. 

 וקודם לו מחנה הכנה.   מתקיים אחת לשנתיים בחנוכה,החידון 

 .  22  , מעל גיל  על זרמיו השונים, דתיים ושאינם דתיים בני העם היהודיל החידון מיועד

 רשאים להשתתף: 

 , גם אם הם מחזיקים בידם דרכון זר.  שנים 15-ל עלמ הגרים בחו"לתושבי ישראל  .1

 זכה בעבר באחד משני המקומות הראשונים בחידון הבינלאומי למבוגרים.  לא מי ש .2

 השתתף פעמיים במחנה התנ"ך למבוגרים.  לא מי ש .3

 מטעם מדינת ישראל בתפוצות. רשמיים  נושאי תפקידים /שליחים מי שאינם  .4

ך חידון פומבי )ארה"ב, ארגנטינה וצרפת(, יעלו עד שני מתמודדים לחידון. משאר המדינות  במדינות בהם נער

 יעלה מתמודד אחד בלבד, זה שצבר את הניקוד הגבוה ביותר במדינתו בתום השלב האינטרנטי. 

 משרד ההשכלה  הגבוהה והמשלימה. עלויות הטיסות לישראל והאירוח במחנה התנ"ך בחסות 

תקיימים  תוך שת"פ בין שני המשרדים ההשכלה הגבוהה והמשלימה שאחראי על החידון  המחנה והחידון מ

יקבלו את ההחזר הכספי בהצגת כרטיס    ונעזר בצוות החידונים של משרד החינוך בביצועו. המתמודדים 

  הגוף שינהל את הקשר מול המתמודדים הוא ההסתדרות הציונית העולמית.הטיסה בהגעתם לארץ.  

 ד לחידוןחומר הלימו 

. ייתכנו שאלות של השלמת  השאלות בכל החידונים הם על פשט התנ"ך בלבד, ללא מפרשים הערה חשובה:

 פסוקים. 

 השאלות יתורגמו לפי התרגומים הבאים: 

 JPS\ARTSCROLL -אנגלית

 SINAI -ספרדית

 Français-La Bible bilingue Hébreu -צרפתית

 אינטרנטי מקדים 

 תורה: 

 בראשית: כל הספר 

 לד-כד, לא-שמות: א

 כה-ויקרא: יט, כג

 לו -כה, כז, לא-במדבר: י

 לד-דברים: כ

 נביאים ראשונים: 

 כד -יא, יד, כב-יהושע: א

 שופטים: כל הספר 

 שמואל א: כל הספר 
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 שמואל ב: כל הספר 

 מלכים א: כל הספר 

 מלכים ב: כל הספר 

 : נביאים אחרונים

 יונה 

 כתובים: 

 קמ -תהלים: צ

 שיר השירים 

 רות 

 אסתר 

 )תוספת להנ"ל(:   בארה"ב, צרפת וארגנטינה ארצי פומבי/   2אינטרנטי שלב 

 סו - ב, מ-ישעיהו: א

 מט -ב, ל-ירמיהו: א

 יואל 

 עמוס 

 עובדיה 

 לא -משלי: כב

 י  -ז, ט-געזרא: א, 

 י, יג -אנחמיה: 

 חגי

 זכריה 

 מלאכי 

 בינלאומי )תוספת להנ"ל(: 

 (1-12לט, מז )-כ, לג-ד, טו-יחזקאל א

 חבקוק 

 צפניה 

 איכה 

 קהלת 

 מב -ב, לח-איוב: א

 כל הספר דניאל: 

 :שלבי החידון

 מקדים  חידון אינטרנטי

שאלות הכרעה, ויימשך כשעה ורבע. ניתן    10שאלות פתוחות וסגורות )רב ברירה( ועוד    50  -החידון יורכב מ

יהיה להיבחן בעברית, ספרדית, אנגלית וצרפתית. בכל השפות הפסוקים יינתנו למתמודד גם בשפה העברית.  

 החידון האינטרנטי יתקיים כשהמתמודדים נמצאים בביתם .  

ב  לחידון  החידון.  הכניסה  ביום  למתמודד  שיישלח  אישי  וקוד  חכמה  מערכת  דרך  דרכון  מספר  אמצעות 

המבחן יהיה פתוח לזמן מוגבל במשך היום, ויהיה ניתן להיכנס אליו פעם אחת בלבד. הבחינה תחת השגחה  

 מרחוק דרך הזום, ותחייב פתיחת מצלמת צד. 

 מסר הודעה בבוא העת(י)ככל שיהיו עדכונים בתהליך הזה ת

 שימוש בתנ"ך או בכל חומר עזר אסור בהחלט. ה

 2שלב חידון אינטרנטי  
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שלא מתקיים בהם חידון  יתקיים כחודש לאחר החידון האינטרנטי הראשון, ומיועד למתמודדים במדינות  

ב  פומבי.   יתקיים  לחידונים החידון  הלימוד  חומר  לו  ויתווסף  הראשון  האינטרנטי  לחידון  זהה  מתכונת 

ודד שיעבור את המבחן הנוסף בציון סף שייקבע על ידי מטה החידון, יזכה לייצג את הארציים. רק מתמ

 מדינתו בחידון הבינלאומי למבוגרים.  

 שלבים הבאים.  הניקוד של המבחן  האינטרנטי לא ישוקלל ב*

פומבי  במדינות חידון  נערך  יעלו      -בהם  וצרפת,  ארגנטינה  הברית,  את   12ארצות  שקיבלו  המתמודדים 

לפני החידון הפומבי לחידון פומבי שייערך במדינה.  במבחן האינטרנטי הראשון    הציונים הגבוהים ביותר  

נקודות. הניקוד במבחן זה יהווה את הניקוד    50יתקיים מבחן מקדים בכתב , בו יוכלו לצבור המתמודדים עד  

 חידון הפומבי.  ההתחלתי ב

החידונים יערכו על פי נהלי הקורונה במדינות בהן יתקיימו החידונים. מבנה החידון הפומבי ושלביו יפורסמו 

 בהמשך. 

מתמודדים, הזוכים במקומות הראשונים בכל מדינה, לייצג את מדינתם בחידון   2בתום החידון הפומבי יעלו  

 . הבינלאומי למבוגרים

 ל המדינות( כ) תאריכים

 חידון ארצי  /אינטרנטי נוסף אינטרנטי מוקדם 

   7/11/2021 6-7/10/2021 מדינות דוברות אנגלית 

 בארה"ב בלבד(יתקיים )חידון פומבי 

   31/10/2021 29-30/9/2021 מדינות דוברות ספרדית

 בארגנטינה בלבד( ם יתקיי )חידון פומבי 

   10/10/2021 9-10/9/2021 רפתית מדינות דוברות צ

 )חידון פומבי יתקיים בצרפת בלבד( 

 

 )שישה ימים חמישה לילות בירושלים(  28/11/2021-3/12/2021 -מחנה התנ"ך בישראל

   1/12/2021 -כ"ז כסליו תשפ"ב, ה -חידון התנ"ך הבינלאומי

 

 התנ"ך בישראל מחנה 

ככל שיהיו ,  הצופיםמחנה התנ"ך מתוכנן להתקיים בבית ההארחה מאירסדורף, האוניברסיטה העברית בהר  

בשעות הערב. המחנה שומר על אופי דתי   28.11.21-עד יום ראשון, ה שינויים נעדכן. יש להגיע לבית הארחה

 בנות ירושלים.  ומתקיימות בו תפילות כסדרן )בגדר רשות( ונשמרת בו כשרות של ר

במסגרת המחנה יתקיים מבחן מקדים בכתב לקראת החידון הבינלאומי. כל מתמודד יקבל חדר סינגל. מועד  

. המתמודדים יחתמו  3.12.21-. עזיבת החדרים עד יום שישי, ה14:00קבלת החדר החל מיום ראשון בשעה  

 על מסמך תנאים בטרם בואם לארץ. 

מלכא חננאל  ינהל  התנ"ך  מחנה  'מנהל  את  )להלן  החינוך  במשרד  התנ"ך  חידוני  רכז  שמסייע ,  המחנה'(. 

 המחנה ולעמוד בזמנים.  במסגרת שת"פ בין שני המשרדים כנ"ל  יש להישמע להנחיות מנהל

 . בישראל ההגעה לארץ על פי נהלי הקורונה שיהיו באותה עת בשדה התעופה

 

 נהלי מחנה התנ"ך

 

 הבאת בני משפחה 
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פי מדיניות הקורונה,   הגבוהה והמשלימה מממן את השהייה של מתמודדי החידון בלבד. עלמשרד ההשכלה  

לבית ההארחה. מתמודד שרוצה להביא בן/בת זוג, יתאם זאת ישירות מול    16אין להביא ילדים מתחת לגיל  

  בית ההארחה לאחר שתסתיים ההתקשרות עם בית הארחה ויוסיף את התשלום הנדרש. בני המשפחה יורשו 

 להגיע לאתרים במסגרת המחנה על בסיס מקום פנוי, ובמידת הצורך בתוספת תשלום. 

 

 

 לו"ז  

יום במחנה תוכנית עשירה ליציאה לאתרי העשרה והרצאות הקשורות בתנ"ך יות  ההשתתפות בתכנ  .לכל 

המתמודדים שהעפילו לחידון התנ"ך הבינלאומי יחויבו להגיע לחזרות לכל אורך המחנה היא בגדר חובה.  

 יום לפני החידון ובמהלכו.  

 

 כשרות ומזון

רגיש לדברים מסוימים/ הכשרות במחנה היא מטעם 'רבנות ירושלים'. מתמודד המקפיד על כשרות מיוחדת/  

 לפני הגעתו ארצה . צמחוני/ אלרגי, מתבקש ליידע את מנהל המחנה מבעוד מועד עד שבוע 

 

 ואירוח ביקורים

נוכחים בעת   ניתן לצאת לבקר בני משפחה ולהיפך. על כל המתמודדים להיות  יוגדרו זמנים בהם  במחנה 

 הדלקת הנרות המשותפת בכל ערב. 

 

 המבחן המקדים  בכתב 

זה יהיה הניקוד נקודות. ניקוד    50מבחן מקדים בכתב, בו יהיה ניתן לצבור    , יתקיים  29.11.21-ביום שני, ה

מתמודד שמכל סיבה שהיא לא יגיע למבחן המקדים בכתב, לא ההתחלתי של המתמודדים בחידון הפומבי.  

ושלביו   הבינלאומיתקנון מפורט על מבנה החידון  יוכל לקחת חלק במחנה התנ"ך וכספי הטיסה לא יוחזרו לו.  

 יפורסם בהמשך. 

 עלו לחידון התנ"ך הבינלאומי. המתמודדים שי 12בתום המבחן בכתב ייקבע מיהם 

 

 חידון התנ"ך הבינלאומי 

בחנוכה הבינלאומי  התנ"ך  להתקיים  חידון  ה  -ב  מתוכנן  תשפ"ב,  כסליו  'מקסיקו'  ,  1.12.21-כ"ז  באולם 

ב ערוץ הטלוויזיה  של תאגיד   , וישודר בשידור חי18:00-20:00השעות    ן, ביבקמפוס אוניברסיטת הר הצופים

  .וראשי המוסדות הלאומיים וקהל נכבד  החינוךההשכלה הגבוהה , במעמד ראש הממשלה ושר '11'כאן 

 

 קבלת פנים טקס 

בתום החידון הבינלאומי תיערך קבלת פנים חגיגית למתמודדי החידון ומשפחותיהם ולשופטים בהשתתפות 

 מכובדים.

 

 אנו מאחלים לכם הצלחה  

 

שמעון שמעון    

חידוני תנ"ך למבוגרים  -ממונה ארצי   
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