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"ז ֹאת נַחֲ לַת מַ טֵּ ה בְ נֵּי ִׁש ְמעֹון ל ְִׁמ ְשפְ ח ָֹתם":
יהושע יט' 8

חידון תנ"ך למשפחות במועצה אזורית בני שמעון תשפ"א
החידון השני
מועצה אזורית בני שמעון מזמינה את כל המשפחות הגרות בישובי המועצה האזורית בני שמעון להשתתף בחידון
תנ"ך משפחתי מקוון .
מדובר במתכונת חידון ייחודית  .חידון שיתחיל עם שני שלבים מוקדמים מקוונים ויסתיים בשלב הגמר בנוכחות
ראש המועצה האזורית בני שמעון .
החידון למשפחות מאורגן ומבוצע על ידי צוות המחלקה לתרבות יהודית ישראלית במועצה אזורית בני שמעון .

נושא החידון
השנה יעמוד חידון התנ"ך המשפחתי בסימן  70 :שנה למועצה אזורית בני שמעון .

המשתתפים :
כל המשפחות הגרות בישובי המועצה האזורית בני שמעון .

המתכונת:
החידון לכל אורכו יהיה קבוצתי משפחתי .
בכל משפחה יהיה לפחות מבוגר אחד וילד אחד .אין הגבלה למספר בני המשפחה שישתתפו בחידון .
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השלבים
 .1שני חידונים מוקדמים מקוונים שיבוצעו באמצעות מחשב  /טלפון חכם לכל המשפחות .
 .2חידון פומבי מסכם שיתבצע בשטח פתוח על פי הנחיות משרד הבריאות .

החידון יתבסס על :
השלב הראשון יתבסס על הספרים :
בראשית  ,שמות פרקים א' -כ'

השלב השני יתבסס על הספרים :
בראשית  ,שמות פרקים א' -כ' ,יהושע פרקים א' -יא  ,ספר שופטים .

שלב הגמר יתבסס על הספרים :
בראשית  ,שמות פרקים א' -כ' ,יהושע פרקים א' -יא  ,ספר שופטים  .שמואל א'  .שמואל ב' פרקים א -ו' .מלכים א'
פרקים יז' -כב' .

שלבי החידון
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שלב ראשון -חידון מקוון
 .1הקישור לשלב הראשון יעלה באתר המועצה.
 .2השלב הראשון יכלול  20שאלות אמריקאיות  ,שכל משפחה תוכל לענות עליהן באופן מקוון .
 .3עורך החידון אחראי על ריכוז תוצאות החידונים המקוונים .

שלב שני – חידון מקוון
.1
.2
.3
.4
.5

לשלב השני יעלו כל המשפחות שנגשו לשלב הראשון .
הקישור לשלב השני יעלה באתר המועצה .
על פי תוצאות השלב הראשון והשני ייקבעו המשפחות שיעלו לשלב הגמר .
בחירת המשפחות העולות לשלב הגמר תתבצע ממשפחות שביצעו גם את השלב הראשון וגם את השלב השני .
קביעת המשפחות שיעלו לשלב הגמר תתבסס על פי הפרמטרים שנקבעו בתקנון החידונים .

שלב שלישי -שלב הגמר-החידון הפומבי
המשתתפים
.1
.2
.3
.4

בשלב הגמר ישתתפו עד  12משפחות שעלו משלב החידונים המוקדמים .
צוות החידון מודע לשונות בידע בתנ"ך בין תושבי שומרייה לבין תושבי שאר הישובים במועצה ,על כן
קבע מפתח של ייצוג משפחות בחידון הפומבי .
הרכב המשפחות המשתתפות בשלב הגמר  :עד שלוש משפחות מהישוב שומריה ועד תשע משפחות
משאר ישובי המועצה .
בתום החידון תיבחר המשפחה הטובה ביותר מהישוב שומריה ושלוש המשפחות הטובות ביותר משאר
ישובי המועצה .
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מהלך שלב הגמר
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מנחה -דברי פתיחה
הצגת המשפחות המתמודדות וצוות השופטים.
ברכות – נציגי המועצה האזורית
החידון הפומבי  3 -סבבי שאלות ל  12הקבוצות
שלב אחרון  -שאלת ראש המועצה האזורית בני שמעון  .בסימן  :התנ"ך וההתיישבות בבני שמעון.
שאלה לקהל -חידון מקוון לצופי החידון – נושא פרסים .
אופציה לשלב נוסף  :ראש בראש בין שתי הקבוצות המנצחות .
דברי סיכום

הפרסים :
•

פרסים יקרי ערך למשפחות שיזכו בשלושת מקומות הראשונים.

•

פרסים לכל המשפחות שהשתתפו בשלב הגמר .

• פרסים נוספים יוגרלו בין כל המשפחות שהשתתפו בשלבים המוקדמים של החידון .
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חידון תנ"ך למשפחות במועצה אזורית בני שמעון
תקנון החידונים
 .1הכניסה לחידון המקוון תהיה במתכונת משפחתית .בכניסה לחידון יידרש נציג המשפחה לציין את הפרטים
הבאים :שם פרטי ,שם משפחה ,טלפון  ,כתובת מגורים וכתובת מייל .כתובת מייל זה הפרט החשוב ביותר
במערכת .
 .2כל בני המשפחה קוראים יחד את השאלות ומסמנים יחד את התשובה .
 .3לכל משפחה תינתן הזדמנות אחת בלבד לענות על החידון – לכן ההיערכות והדיוק חשובים .
 .4בתום ביצוע החידון תוכל כל משפחה לדעת מה סך הניקוד שצברה (זה מופיע במסך האחרון שבמשחק)
 .5בחישוב הציון המשפחתי בחידונים המוקדמים המקוונים יילקח בחשבון הציון בכניסה הראשונה .
 .6בתום שני השלבים ייבחרו עד  12משפחות שיעלו לשלב הגמר .עד  3משפחות מהישוב שומרייה ועד 9
משפחות משאר יישובי המועצה .
.7

ועדת החידון רשאית להגדיל את מספר המשפחות שישתתפו בשלב הגמר .

 .8קביעת המשפחות שיעלו לשלב הגמר תתבסס על בסיס שלשה פרמטרים:
א .השלב הראשון – ביצוע השלב הראשון
ב .הציון בשלב השני
ג .משך זמן ביצוע החידון המקוון השני  -ככל שמשך זמן ביצוע חידון שלב שני מהיר יותר ,זה ישפר את
הסיכויים לזכות.
 .9בשלב השלישי ,במפגש הגמר המסכם ייבחרו המשפחות הטובות ביותר ויוענקו פרסים .

הצלחה רבה לכולם
צוות החידון
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