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 עיריית אריאל
 אגף החינוך

 
 ח' טבת תשע"ד 

 3112דצמבר  11
 34441/  פרויקטים / חידון תנךאגף החינוך / 

     
 

 01/2/0292  תשע"ד 02 -הפרוטוקול ישיבת חידון תנ"ך הנדון: 
 

 נוכחים:
 גב' אילנה נולמן, מנהלת אגף החינוך

 מר עמוס צוריאל, מנהל המחלקה לתרבות תורנית
 רוזמרין, מזכירת המועצה הדתיתגב' חוה 

   efrat3939@gmail.com    0221206-222     גב' אפרת מאיר, רכזת בי"ס מילקן
  paravi555@gmail.com   2222266-220            , רכזת בי"ס נחשונים רבקה פראווי גב'

  benyosef11@walla.com  2633109-222  הרב אבנר בן יוסף, רכז בי"ס ממ"ד אור זבולון
  ornag@ariel.muni.il  2619091-222 אחראית תכניות ופרויקטים גב' אורנה גולדנברג

 נעדרה מישיבה:
  oritush66@walla.com   6223122-220       גב' אורית רואנסרי, רכזת בי"ס עליזה בגין

 
 

  דמויות תנ"כיות –האחר הוא אני נושא החידון :  

 )באחריות עמוס צוריאל(הפסוק המלווה : 
 
 

 לוח זמנים ושלבי החידון –לו"ז 
 

 שלב שעשועון
כל בי"ס יכין חידון שעשועון באופן  5/1/14' בשבט דעד לתאריך  –חידון שעשועון בית ספרי 

 שיעפילו  לשלב א'. ה' ו'  תלמידי 31-35עצמאי ויבחר 

 נ'.   –הפרקים לחידון: בראשית, פרקים י' 

 'י –יהושוע, פרקים א'          

 שלב א'
 עמוס צוריאל שאלות חידון יוכנו ע"י 

 כדי להיערך בהתאם.   15/1/14' בשבט דעמוס יעביר את השאלות לרכזים עד לתאריך י 

  בעיות התנהגות(מתמודדים. )הקפדה על תלמידים ללא  8בשלב זה ייבחרו, 
 09/9/92תאריך המבחן בכל בתי הספר כ' בשבט, 

 ולאורנה במייל ) יש להעביר את השמות לעמוס(ornag@ariel.muni.il                            
 .31/1/14  שבט' בכהעד לתאריך 
 .המתמודדים מקבלים מפגשי נח"ת 2לאחר שלב זה 

 

 מפגשי נח"ת -המשותפת הלמידה   -ב'  שלב
 יז' –שופטים,  פרקים א' בשלב זה נוסף ללמידה ספר 

 יח' –ג'  יז'  –ספר מלכים א' פרקים א'                                  
               כאשר בסיומו מבחן ו האחרון תהיה חזרה על החומרמפגשים ובמפגש  6ייערכו 
 לחידון הפומבי. מתמודדים מכל בי"ס 2  יעפילו
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,     הלימודים יתקיימו בשעות הבוקר באשכול הפיס,  שלישי,בימי  המשותפת תהיההלמידה 
 לבית ספרם. יוחזרו בהסעהוהתלמידים יגיעו בכוחות עצמם   ,(11:21 – 18:11)

 
 תאריכי המפגשים לשמונת התלמידים:

 38/1/14  –כ"ו שבט 
 4/3/14  -ד' אדר א' 

 11/3/14  -יא' אדר א' 
 18/3/14  -יח' אדר א' 
 35/3/14  -כה' אדר א' 
  חזרה ומבחן 4/2/14  -ב' אדר ב' 

  14:45לפני החידון יתקיים שיעור עד השעה 

  וימשך שעה אחת 11:11החידון יתחיל בשעה 

 עמוס צוריאל שאלות החידון יוכנו ע"י 

   תלמידים מכל בי"ס 4לשלב הבא יעפילו. 
 עד לחידון הפומבי .   המתמודדים מכל בי"ס, ימשיכו בחוג הנח"ת 4

 
 למיני ישראל והיכל הספר בירושלים.  2/3/92ביום רביעי, ג' אדר ב',  המתמודדים  2 -טיול ל

 

 מפגשי נחת למתמודדים הסופיים בחידון  - 'גשלב   
 

 :מכל בי"ס התלמידים ארבעתתאריכי המפגשים ל
 1/4/14  -א' ניסן 
 יום מרוכז חופשת פסח  4/4/14  -ו' ניסן 

 34/4/14  -כט' ניסן 
 צבירה חזרה ומבחן  12/5/14  -יג' אייר 
 יום מרוכז  31/5/14  -כז' אייר 

 
 .המתמודדים מגיעים לחידון הפומבי םנקודות אית 02ייערך מבחן צבירת   93/2/92  -יג' אייר 

 

 חידון פומבי  - 'דשלב  
 

 באשכול הפיס.   99:22בשעה  01/2/93 אייר ' כטייערך ביום חמישי 
 כל בי"ס יגיע עם כתה אחת .

 נציגים משני הכתות . 25כיתות ביה"ס יבחר  3 -אם יש מתמודדים מ
כולם מגיעים  בחולצות לבנות עם סמל ביה"ס גם המורות מגיעות בחולצות לבנות. המתמודדים 

ג'ינס ארוכים לבנות  אפשר חצאיות מגיעים בחולצות לבנות עם סמל ביה"ס, מכנסים כחולים או 
                       ג'ינס.

                                                                                                             בחידון עצמו :
הקראת ניקוד לכל מתמודד רק לאחר שלב א' לפני בחירת המתמודדים לשלב ב'. הניקוד יכלול את 

 הניקוד שצבר במבחן צבירת נקודות ושלב א' בחידון.                                                                     
 הסדר ייקבע ע"י עמוס                                                                              , ברכותים המכובדשאו יהיה  בחידון עצמו. בזמן זה י  -שלב השאלה הזהה 

כל אחד מהקהל יוכל לענות יש להקפיד לכתוב ליד התשובה שם הפותר/ת שם בי"ס  -שאלה לקהל 
                         העונה נכון יקבל פרס.ולהכניס לתיבה המיועדת לכך . השופטים יעלו בהגרלה את הפותר/ת נכונה  

 הכליזמרים.                                                                                                        באחריות עמוס.  –הופעת הכליזמרים שירי ארץ ישראל ועימות יהודיות 
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 ????    מדריך חוג נח"ת

 
 

 תפאורה

 הדסה חלא ? המורה 

  מוע"ד –מימון חומרים לתפאורה 
 

 מנחה החידון

  עמוס צוריאל 
 

 רכזת החידון

  אגף החינוך – אורנה גולדנברגרכזת 

  אגף החינוך – סיגל רוזנפלדרכזת   

 מועצה דתית – חוה רוזמרין רכזת נוספת 

  אגף החינוך – אורנה גולדנברג –רכזת הטיול 
 

 מקום

 אשכול הפיס 
 

 שופטים

  חבר השופטים זבולון אורלב ח"כ –יו"ר 

  שליט"א, רב העיר שלום צדוקכב' הרב הגאון 

  אליהו אביעדכב' הרב ד"ר 

  מאריאל, מרצה במכללת גבעת וושינגטון יוסף פריאלד"ר הרב 

  יו"ר הנהלת החידון(מנועמנואל )יעקב , 

  ,סגן ראש העירמר יחיאל טוהמי 

 'מנהלת אגף החינוךאילנה נולמן גב , 
 

 נשיאות החידון )לבדיקה של עמוס (

  יו"ר מפקד מרחב יו"ש במשטרת אריאל 

 ייהמנכ"ל העיר 

  רב בתיה"ס בראש העיןשלמה יצהריד"ר בדש"א הרב , 

  מוא"ז שומרוןלשעבר ב, יו"ר המועצה הדתית דב שפיראמר 

  כוללת , מפקחתאילה ניקולא ד"ר 

  'אורית שקדגב  

  אריאליו"ר ועד הורים ממ"ד אור זבולון , בלוך-אילה אושרתד"ר 

  חבר מועצת העיראיתי אהרונימר , 
 

 אורחי הכבוד

 ראש העיר, אליהו שבירו מר 

 'דורית נחמן גב 

 ניסן סלומיאנסקי ח"כ 

 נפתלי בנטמר   כבוד השר לשירותי דת  

 שליט"א ? מאיר לאו-ישראל כב' הרה"ג 

  סגן השר במשרד לשירותי דת.אלי בן דהןכב' הרב , 
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 פרסים

 תלושים( + מגן ₪ 9,222- פרס ראשון( 

 222 - פרס שני ₪  

 022- פרס שלישי  ₪ 

 022-  פרס רביעי ₪ 

  כפוף להחלטת השופטים  ₪ 022-  חמישי )רזרבה(פרס 

 ( 23פרס לכל המתמודדים) -ספר 

 ( 14פרס לנבחנים בשלב הגמר) -ספר 
 
 

 הדפסות באחריות עמוס

  'הדתית ג' במועצה -חידונים לשלבים א 

  חוברת שאלות כולל כריכה לחידון הגמר 

  הזמנות + מודעות + תוכנייה 
 
 תקנון החידון

 בהתאם לתקנות חידונים קודמים 
 ברכות

 דברי ברכה בפתיחת החידון: יו"ר הנהלת החידון ויו"ר חבר השופטים 

 :ראש העיר לפני השלב השלישי 

 :דברי ברכה קצרים:  עם חלוקת הפרסים 
 יו"ר הנשיאות, הרב ד"ר אליהו אביעד  רב העיר,

 סידור אולם ובמה

 אולם "היכל התרבות" מימון: תקציב ת"ת + מוע"ד 

 אחריות הכנת הבמה אגף שפ"ע 

  אחריות אגף החינוך –סידור ישיבת התלמידים והמכובדים 

  מועצה דתית –מימון ציוד וחומרים 

  
 צילום ווידיאו

 אולי את ניסים פינקר( בתאום של עמוס – מקצועי  מתוך ניסיון יש להזמין צלם( 
 

  דפרקים לחידון התנ"ך התשע"
  'נ'.   –בראשית,  פרקים י 

  'י –יהושוע,  פרקים א' 

  'יז' –שופטים,  פרקים א 
  'יח' –ג'  יז'  –ספר מלכים א' פרקים א 

 
 

 
 

 אחראית תכניות ופרויקטים –רשמה: אורנה גולדנברג 


