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 דברי הסבר

 השנה יעמוד החידון בסימן : 

ות  אחד

לֹום, ֱאָהבו  " ָ  (19)זכריה ח/" ְוָהֱאֶמת ְוַהש  
 

 

  יו"ר הנהלת החידון
 עמוס צוריאל

 הדתית יו"ר המועצה
  

 שלי קורן
 מנהלת אגף החינוך

 

 

 מרכזת החידון

 חוה רוזמרין גב'
 
 

 מחבר השאלות
 עמוס צוריאל

 

 החידון נערך בשיתוף
 המשרד לשירותי דת

 משרד החינוך אגף ת"ת מחוז ירושלים
 מועצה דתית אריאל 

 אגף החינוך -עיריית אריאל 
 גוונים אריאל

 בתי הספר באריאל
 

 

 לשימוש רכז/ת החידון
 

 ___________ הציון: 
 

 כן / לא עלה לשלב הבא:

 שם הנבחן: _____________________ טל': ___________

 ספר: _____________________-בית כתה: __________

 ______________________________________כתובת פרטית: 



 
 2019ביוני  11 *תשע"ט יום שלישי ח' בסיון מר(  *  החידון הפומבי )גה'תשע"ט  *   25חידון מס'    

 

 

 
2 

 נח"תחוג  –למידה משותפת 
 ב' שלב  -חומר הבחינה 

 
 נ'  -  'י פרקים   ספר בראשית

 + פרק כ"ד י'  - א' פרקים יהושעספר 
 חי"  - ג' פרקים שופטיםספר 

 
 

 שלב ב' לוח מפגשי חוג נח"ת
 10:00 - 08:00בין השעות  ראשוןימי 

 
 10/2/2019  יום ראשון ה' באדר א' תשע"ט .1

 17/2/2019  יום ראשון י"ב באדר א' תשע"ט .2

 24/2/2019  יום ראשון י"ט באדר א' תשע"ט .3

הלימודים יתחילו   ,3/3/2019  שון כ"ו באדר א' תשע"טיום רא .4

 .11:00ויסתיימו בשעה   08:00בשעה 

מתמודדים מכל בי"ס  4לקביעת  10:00בשעה  ביום זה תתקיים בחינה

 זוגות( שיעפילו לחידון הגמר השלב הפומבי 2)

 

 הצבירה ושלב הגמרשלב  -חומר הבחינה 
 

 נ'  -  'י פרקים   ספר בראשית
 + פרק כ"ד י'  - א' פרקים יהושעספר 
 חי"  - ג' פרקים שופטיםספר 

 כל הספר פרקים ספר שמואל א' 
 ח + כ"די" –+ ט"ו  ז' –א'  פרקים ספר שמואל ב' 

 
 

 בגמרלמתמודדים  – 'גשלב  לוח מפגשי חוג נח"ת
 10:00 - 08:00בין השעות  ראשוןימי 

 
 31/3/2019  ' תשע"טבבאדר  כ"דיום ראשון  .5

 7/4/2019  תשע"טב' בניסן יום ראשון  .6

 5/5/2019  תשע"ט ל' בניסןיום ראשון  .7

 12/5/2019  תשע"ט באייר ז' יום ראשון .8

 19/5/2019  תשע"ט י"ד באייר יום ראשון .9

הלימודים יתחילו , 26/5/2019  יום ראשון כ"א באייר תשע"ט .10

 .11:00ויסתיימו בשעה   08:00כרגיל בשעה 

 10:00בשעה לצבירת נקודות,  ביום זה תתקיים בחינה

,  הלימודים יתחילו 2/6/2019  יום ראשון כ"ח באייר תשע"ט .11

 09:00ויסתיימו בשעה  08:00כרגיל בשעה 

 08:30, יתקיים בשעה (ן הגמרחידושאלה הזהה )מבחן ה


