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"חידון אמיר"
חידון התנ''ך למשפחות בקרית גת על שם אמיר שלום ע"ה
בסימן  :המשפחה
תוכנית החידון
עיריית קריית גת מזמינה את כל המשפחות הגרות בקרית גת להשתתף ב"חידון אמיר" ,חידון תנ"ך משפחתי
מקוון .
החידון יתחיל עם שני שלבים מוקדמים מקוונים ויסתיים בשלב הגמר בנוכחות ראש העיר .שלב הגמר ישודר
לכל תושבי העיר בשידור ישיר בפייסבוק וביוטיוב .

נושא החידון
בֹותם"
השנה יעמוד חידון התנ"ך המשפחתי בסימן :המשפחה "וְ הֵ ִׁשיב לֵב ָאבֹות עַ ל ָב ִׁנים וְ ֵלב בָ ִׁנים עַ ל אֲ ָ
(מלאכי ג' )24

המשתתפים :
כל המשפחות הגרות בקרית גת .
הערה :לא יתאפשר למשפחות שזכו באחד משלושת המקומות הראשונים בחידון התנ"ך למשפחות שנערך
בשנה שעברה להשתתף השנה בשלב הגמר.

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 שישודר בשידור ישיר בפייסבוק של העירייה וביוטיוב .

החומר לחידון
החידון יתבסס על ספרי התנ"ך :

בראשית פרקים יב' -נ'  ,שופטים ,שמואל א' ,שמואל ב' פרקים א' -י' ,מלכים א' .
הכנת המשפחות לחומר החידון :באתר העירייה יפורסם מעת לעת חומר הכנה לחידון ,את חומר ההכנה יעביר
עורך החידון  .לעדכונים היכנסו ללינק החידון המצורף בפייסבוק של העירייה.

שלבי החידון
השלב ראשון -חידון מקוון
יפורסם בז' באייר 19/4/21
המשפחות יוכלו להיכנס ולענות על השלב הראשון במשך התאריכים 21/4 ,20/4 ,19/4
 .1הקישור לשלב הראשון יפורסם בפייסבוק של העיריה ובקבוצות הוואטסאפ. .
 .2השלב הראשון יכלול  20שאלות אמריקאיות  ,שכל משפחה תוכל לענות עליהן באופן מקוון .
 .3ריכוז כל התוצאות יועברו אל עורך החידון נריה פנחס.

שלב שני – חידון מקוון
יפורסם בתאריך 25/4/21
המשפחות יוכלו להיכנס ולענות על השלב השני במשך התאריכים 26/4 ,25/4
 .1לשלב השני יעלו כל המשפחות שניגשו לשלב הראשון .
 .2הקישור לשלב השני יעלה בפייסבוק של העיריה ויישלח לכל המשפחות שביצעו את השלב הראשון .
 .3על פי תוצאות השלב הראשון והשני ייקבעו  10המשפחות שיעלו לשלב הגמר .
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 .4בחירת המשפחות העולות לשלב הגמר תתבצע ממשפחות שביצעו גם את השלב
הראשון וגם את השלב השני .
 .5קביעת המשפחות שיעלו לשלב הגמר תתבסס על פי הפרמטרים שנקבעו בתקנון החידונים המקוונים (.ראו
תקנון מצורף )

שלב הגמר-החידון הפומבי
ייערך בכ''א באייר תשפ''א  3/5/21בשעה  17:00בהיכל אדית
בהשתתפות המשפחות שעלו לשלב הגמר ,ובנוכחות ראש העיר מר אבירם דהרי.
וישודר בשידור ישיר בפייסבוק

הפרסים :


פרס כספי לזוכים במקומות הראשונים
מקום ראשון 1500 -ש''ח
מקום שני1000 -ש''ח
מקום שלישי –  500ש''ח



פרסים לכל המשפחות שהשתתפו בשלב הגמר .



פרסים נוספים יוגרלו בין כל המשפחות שהשתתפו בשלבים המוקדמים של החידון

לבירורים ולשאלות גם בוואטאפ :ח''ן התנ''ך 052-647751

היכנסו גם ל"דף הנחיתה" בלינק המצורף באתר.
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