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חידון מורשת השואה ' -ערבים זה לזה'
היחלצות יהודים לעזרה הדדית בשואה

רציונל החידון:
ערך העזרה ההדדית הינו יסוד מוסד בעם היהודי משחר הופעתו על במת ההיסטוריה.
שרשרת החסד מתחילה מאברהם אבינו ,עמוד החסד ,עליו מעיד הבורא" :כי ידעתיו למען
אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט".
במצוות גמילות חסדים והסתעפויותיה ,ומופיע באינסוף מעשי גבורה יומיומיים החושפים את
תכונותיה של אומה זו.
דומה כי בימי השואה הנוראה הגיעו מעשי החסד והנתינה ,הערבות וההיחלצות לעזרת
הזולת לשיאים חסרי תקדים ,הן במעשיהם של יחידים והן של ארגונים וגופים ציבוריים.
השבר הנורא אשר רק הלך והחריף ככל שעבר הזמן ,העמיד רבים בפני דילמות קורעות לב
ונפש .תנאי החיים בתקופת הכיבוש הנאצי יצרו מצב בו כל אחד לחם על קיומו ,על
הישרדותו ,ועל המשכיות משפחתו .על מנת לשמור על ערך הערבות ולהעניק עזרה לזולת
גם בתנאי החיים בגטאות ,במחנות ,במסתור ובבריחה ,נדרשו כוחות נפש עצומים.
מתוך מסמכים ועדויות המהווים חלק מחקר השואה ,אנו עדים לתופעה של עזרה ,סעד
והצלה בהיקפים נרחבים ומדהימים בתוך שטחי הכיבוש ומחוצה להן.
תופעה זו נבעה מתוך תובנה של המצב ,מתוך אמפטיה לגורל הסובלים ,מתוך שמירה על
ערכים מוסריים והומניים ,ותבעה גם אומץ לב.
תופעה זו מעידה גם על אופייה של החברה היהודית הנושאת בקרבה את ערכי הנצח של
הערבות ההדדית בכל שנות קיומה .תופעה אשר ראויה ללימוד להערכה ולהנצחה.
לאור זאת ,בחרנו לעסוק בחידון השואה תשע"ז בנושא הערבות ההדדית היהודית בימי
עברה וזעם ,לפגוש את עוצמת רוח האדם ויחד אתה את אופני הופעתה של ערבות זו בקרב
בני העם היהודי כפי שנחשפו בכל יפעתם בשנות השואה הנוראה.

ברכה והצלחה
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תקון
חידון מורשת השואה הארצי לשת תשע"ז
והלי החידון וסדריו

תמצית
 .1חידון מורשת השואה הארצי מתקיים ביוזמת המרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים
בשיתוף מהל החמ"ד במשרד החיוך.
 .2החידון מיועד לבתי הספר העל – יסודיים בחיוך הממ"ד לתלמידי כיתות ט'-י"ב בים ובות
בכל הארץ.
 .3תקון החידון וסדריו יחו את האחראים לקיים את המבחים באופן הוגן ואחיד.

1.2

הגורם האחראי

א.

שם המוסד המארגן :מכללה ירושלים – המרכז ללימודי השואה

ב.

מרכזת חידון מורשת השואה :הגב' דורית טפרברג

ג.

מספר טלפון02-6750971 :
מספר פקס02-6750998 :

ד.

כתובת דוא"לmls@macam.ac.il :

ה.

כתובת אתר החידוןmoreshethashoah.michlalah.edu :

 .3החיות כלליות
2.1

חזון החידון:

להחיל את תעצומות הרוח הערבות והעזרה ההדדית היהודית שהתגלו בשואה ,כחלק מכוח
המשכיות העם היהודי וצחיותו.
2.2

מטרות החידון:

א .העשרת הידע של בי הוער בתחום העזרה ההדדית והערבות שהתרחשה בשואה.
ב .חיזוק הקשר והאמפטיה ליצולי השואה והערכת תעצומות פשם.
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ג .חיזוק הזהות היהודית של התלמידים.
ד .חיזוק מורשת השואה והעברתה מדור לדור.
2.3

הארגון

א .מכללה ירושלים יזמה את חידון מורשת השואה הארצי ואחראית על כל שלביו.
ב .ארגון החידון והפקתו יתבצעו על ידי אשי המרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים בשיתוף
עם המהל לחיוך דתי במשרד החיוך.
ג .הפצת החומרים והמידע אודות החידון יעשו על ידי ההלת החידון בתאום ובסיוע רכזי
מקצוע היסטוריה בשיתוף פעולה והכווה של מפמ"ר היסטוריה בחמ"ד הגב' בלהה
גליקסברג ,וכן בשיתוף עם רכזים ומורים במוסדות החיוך.
ד .ההלת החידון תעמוד בקשר עם הרשמים לחידון ועם בתי הספר שתלמידיהם משתתפים
בחידון באמצעות אתר החידון ובאופן ישיר במידת הצורך.

 2.3המשתתפים
א .החידון מיועד לתלמידי מערכת החיוך העל יסודי הממ"ד בישראל.

2.4

מידע ורישום לחידון

א.

תקון :ההלת החידון הפיקה תקון לחידון .התקון יופץ באמצעות הדוא"ל בכל בתי הספר
שרשמו לחידון .כמו כן יופיע התקון באתר החידון.

ב.

אתר איטרט :ההלת החידון תקים באמצעותמִ הל התקשוב במכללה ירושלים אתר
איטרט אשר ילווה את מהלך החידון כולו ויציג את כל המידע הרלווטי לחידון .באתר
יהיה פורום מיוחד לשאלות ותשובות אודות החידון .כתובת אתר החידון:
moreshethashoah.michlalah.edu

ג.

הרשמת בית הספר :כל בית-ספר המעויין כי תלמידים מטעמו ישתתפו בחידון יבצע
הרשמה באתר החידון במקום המיועד להרשמת בתי הספר .במקביל עליו לדאוג כי
התלמידים המשתתפים יבצעו רישום אישי באתר במקום המיועד להרשמת תלמידים.
על בית הספר להודיע מיהו איש הקשר מטעמו אשר עימו תעמוד ההלת החידון בקשר
בשלבים השוים) .להלן :רכז החידון בביה"ס( מומלץ כי רכז החידון יהיה המורה
להיסטוריה.

ד.

הרשמת תלמידים :כל תלמיד המעויין להשתתף בחידון דרש להירשם באופן אישי באתר
החידון במקום המיועד לכך .אישור ההרשמה יישלח בחזרה לכתובת ממה בוצעה ההרשמה
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באופן מקוון )אם לא התקבל אישור שההרשמה קלטה במערכת ,יש לסות שית או לפות
למוקד הטלפוי לסיוע( .ההרשמה היה באמצעות האתר בלבד.
ה.

באם תתבצע הרשמה של תלמיד לחידון ובית הספר בו הוא לומד לא ביצע הרשמה ,תודיע
ההלת החידון על כך לבית הספר .הרשמת בית הספר והעמדת איש קשר לחידון מטעם בית
הספר היה תאי להשתתפות תלמידיו בחידון.

ו.

עדכוים שוטפים :יתבצעו באתר החידון .בשלב הפומבי יתבצעו עדכוים גם באופן ישיר
מול העולים לשלב זה.

 2.4הושא המרכזי והמוטו
שם החידון :חידון מורשת השואה.
ושא החידון' :ערבים זה לזה' – היחלצות יהודים לעזרה הדדית בשואה.
החידון עוסק בושא הערבות ההדדית היהודית בימי עברה וזעם ,מפגש עם עוצמת רוח האדם
ואופי הופעתה של תכות הערבות בקרב בי העם היהודי כפי שחשפו בכל יפעתם בשות השואה
הוראה.

ם בְ רָ איְ הַ לֶּל יָהּ" )תהילים ק"ב ,י"ט(
בסימן :תִּ" כָּ תֶ ב זֹאת לְ דוֹר אַחֲ רוֹןוְ עַ ִ
וכדברי רש"י:
"תכתב זאת"  -כך יאמרו רואי הישועה תכתב הישועה הזאת לספר אותה לדור אחרון.
"ועם ברא"  -שעשה בריה חדשה לצאת מעבדות לחרות מאופל לאור גדול.

2.5

שלבי החידון

חידון "מורשת השואה" ייערך בשלושה שלבים:
שלב א' :שלב ראשון – יערך בביה"ס באופן מקוון.
שלב ב' :שלב מתקדם – יערך בביה"ס באופן מקוון.
שלב ג' :שלב פומבי ארצי.
2.7

החומר לחידון
החומר לחידון קבע וכתב על ידי ועדת היגוי מקצועית במרכז לימודי השואה מכללה
ירושלים בראשות הגב' אסתר פרבשטיין ,בתאום ובשיתוף מהל החיוך הדתי במשרד החיוך
ומפמ"ר לימודי היסטוריה ואזרחות בחמ"ד גב' בלהה גליקסברג.
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חומר החידון יפורסם באתר החידון וכן במקראה מודפסת .העולים לשלב השי ידרשו ללמוד
גם את החלק השי של המקראה .העולים לשלב הארצי ידרשו ללמוד את המקראה הראשוה
כולה בתוספת מקראה ב' המיועדת לשלב הגמר .יתכן שיהיו מאמרים וספים אשר יפורסמו
באתר החידון לפי שיקול דעתה של ההלת החידון.
בסמכות ההלת החידון להוסיף חומר לימוד או לגרוע ממו על פ שיקול דעתה ובלבד
שהמידע על כך יגיע לכלל המשתתפים באופן מלא ומסודר.
המידע המופיע באתר החידון הוא המידע הקובע ועל פיו יש להוג .יש לשים לב להוראות
ולעדכוים המופיעים בהודעות האתר.

.3

מבה החידון וסדריו

 3.1שלב א' :השלב הראשון
א.

החידון יתקיים בכל בתי הספר העל-יסודיים ,בכל מחוזות משרד החיוך .ההחלטה על
השתתפות בחידון תוה בידי כל תלמיד המעויין בכך באישור איש הקשר מטעם בית הספר
אשר ממוה על החידון.

ב.

האחריות לקיומו של החידון בבית הספר מוטלת על מהל בית הספר או על הממוה מטעמו.

ג.

ההלת החידון תפרסם באתר החידון את חומר הלימוד לכל שלבי החידון .כ"כ היא תדאג
גם להפקת מקראת החידון בחוברת מודפסת אשר תועברו לתלמידים הרשמים לחידון
באמצעות בית הספר בו הם לומדים.

ד.

בית ספר אשר יבקש לקבל מקראות וספות מעבר למספר תלמידיו אשר רשמו לחידון יפה
בכתב לההלת החידון .חלוקת מקראות וספות יתבצעו לפי המלאי הקיים ועל פי סדר
המבקשים.

ה.

המשתתפים בחידון יקבלו את המקראה המכילה את החומר לכל שלבי החידון.

ו.

באחריות בית-הספר להודיע לההלת החידון על כוותו להשתתף בחידון ,להעמיד לשם כך
איש קשר אחראי מטעמו ,לעודד את תלמידיו להשתתפות בחידון ,לקבל את המקראות
ולוודא הגעתן למשתתפים ,לאפשר את קיום המבחים המקווים באופן מסודר ואמין על-פי
לוח הזמים שתקבע ההלת החידון ועל פי הכללים ,ולהיות פעיל בכל הדרוש לסייע
לתלמידיו בתהליך החידון.

ז.

הלימוד לחידון הוא אישי .בית הספר ידאג לחלק את המקראה ולהחות את התלמידים
ללמידה אישית בבית .מומלץ לעודד למידה קבוצתית גם במסגרת בית הספר כפי שיפורט
להלן.

ח.

עידוד למידה :ההלת החידון תעודד בתי ספר אשר יקיימו קבוצת לימוד של חומר החידון
ותעיק שי חיוכי לבית הספר.
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ט.

בתום תקופת לימוד חלק א' של המקראה יתקיים שלב א' של החידון  -מבחן לכל
התלמידים המשתתפים .המבחן יתקיים באותו יום ובאותה שעה דרך אתר האיטרט של
החידון.

י.

באחריות בית הספר לערוך את המבחן על-פי הוראות ההלת החידון ועל פי הכללים אשר
יועברו לאחראי החידון בבתי הספר באמצעות הדוא"ל .בפתיחה לחידון יופיעו הוראות
ברורות אודות משך המבחן ופרטים וספים.

יא .בית הספר יבצע את המבחים המקווים בקרב הבחים בעת ובעוה אחת בחדר מחשבים
בהשגחת ציג בית הספר שיהיה אחראי על ביצוע המבחן על פי ההוראות .באם יהיה צורך
לבצע סבב וסף של מבחן עקב ריבוי משתתפים רשאי בית הספר לבצע זאת על פי שיקול
דעתו .באחריות בית הספר לדאוג לשמירה על סודיות המבחן ותקיות הליך הבחיה.
יב.

בעת קיום המבחים המקווים יעמוד לרשות רכזי החידון מוקד טלפוי ארצי במכללה
ירושלים אשר ייתן מעה לשאלות ובעיות העולות בזמן אמת .כל הפרטים ומספרי הטלפון
יופיעו באתר.

יג.

לאחר המבחן הבית-ספרי יתקבלו התוצאות באופן אוטומטי במרכז התקשוב ויועברו
לציגי החידון בבתי הספר דרך הדוא"ל .התוצאות יפורסמו גם באתר החידון על פי רשימת
מספרי תעודות הזהות של הבחים.

יד.

לשלב השי יעלו כל התלמידים אשר צברו ציון של  70קודות ומעלה ללא הגבלת מספר
המשתתפים.

טו .ההלת החידון תפרסם את רשימת העולים לשלב השי באתר החידון.
טז .כל בתי הספר אשר ישתתפו בחידון יקבלו תעודת השתתפות מטעם ההלת החידון.

 3.2שלב ב' :השלב השי
א.

החומר לשלב השי כולל את כל החומר שמופיע במקראה אשר בידי התלמידים) .שלב א'
 +שלב ב'(

ב.

כל תלמיד אשר קיבל בשלב א' ציון של  70קודות ומעלה זכאי לעלות לשלב השי.

ג.

באחריות רכז החידון בבית הספר לוודא כי התלמיד אשר עלה לשלב השי קיבל את
המקראה וכי הוא מעודכן בלוח הזמים.

ד.

מבחי השלב השי יהיו מקווים ויתקיימו במתכות אשר התקיימו מבחי השלב הראשון.

ה.

היקוד בשלב זה מתחיל מחדש ,אין צבירת קודות מהשלב הראשון.

ו.

תוצאות המבחים יועברו גם לרכז החידון בביה"ס ויוצגו גם באתר החידון.
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 3.3שלב ג' :השלב השלישי
א .לשלב השלישי – השלב הארצי יעלו  12בים ו 12-בות אשר יתמודדו בשי חידוים
פרדים כפי שיפורט בפרק השלב השלישי -החידון הארצי הפומבי.
ב .בית ספר יוכל לשלוח לחידון הארצי מתמודד אחד לכל היותר.
ג .לחידון הארצי יעלו המתמודדים אשר צברו את היקוד הגבוה ביותר בכל מגזר )בים
ובות( מבתי ספר שוים.
ד .באם יוצר מצב בו קיים שוויון בין תלמידים בתוך בית ספר מסוים או בין תלמידים מבתי
ספר שוים אשר מחייב הכרעה כדי לקבוע מי מהם יעלה לשלב הארצי ,יתקיים מבחן
מפה בייהם.
ה .מבחן מפה פים בית ספרי יתקיים בכתב בבית הספר או כמבחן מקוון על פי החלטת
ההלת החידון .במבחן בכתב ההלת החידון תעביר טופס בחיה לרכז החידון אשר יבצע
את המבחן בקרב המתמודדים שההלת החידון אישרה השתתפותם .המבחן יועבר
לההלת החידון וייבדק על ידה .ההלת החידון תודיע מיהו העולה לשלב הארצי.
ו .מבחן מפה בין מתמודדים מבתי ספר שוים יתקיים בביה"ס או על ידי ההלת החידון
במכללה בירושלים .המתמודדים יתבקשו להתייצב במשרדי ההלת החידון ולבצע את
המבחן המפה בתאריך שיקבע .מתמודד אשר לא יתייצב בזמן למבחן יסיר בכך את
מועמדותו.
ז .למען הסר ספק ,העלייה לשלב הארצי איה זכות בית-ספרית אלא אישית .על כן באם
מועמד הראוי לעלות לשלב הארצי הסיר את מועמדותו מכל סיבה שהיא ,תעבור זכות
העלייה לשלב הארצי למועמד הבא בתור מבחית גובה היקוד.
ח .ליקוד של המבחן המפה אין כל משמעות ביחס למתמודדים האחרים והוא משמש אך
ורק להכרעה קודתית בין מתמודדים שקיבלו את אותו מספר קודות בתוך בית הספר
או בין בתי ספר.
ט .המבחן המפה יערך אך ורק בקרב תלמידים שהציון שהשיגו בשלב השי מעמיד אותם
כמועמדים לעליה לשלב הארצי) .בתוך טווח  12הציוים הגבוהים ביותר בכל מגזר(
י .לההלת החידון שמורה הזכות לזמן את כל המועמדים למבחן מפה בירושלים או לבצע
מבחן מפה בכל דרך אחרת שתראה לה ובלבד שישמר שוויון ההזדמות עבור כל
המתמודדים המצאים במעמד של שוויון.
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3.4

הדרכה לרכזי החידון:

א.

ההלת החידון תקיים הדרכה והעשרה באתר החידון עבור רכזי החידון מטעם בתי הספר.

ב.

במסגרת ההדרכה יקבל רכז החידון מידע אודות תהליך החידון ,מעה על שאלות ,העשרה
ורעיוות כיצד לעודד את התלמידים ליטול חלק בחידון .ההשתתפות בהדרכה מומלצת אך
איה מחייבת.
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 .4שלב ג' :החידון הארצי – שלב הגמר

 4.1יום הכה לחידון הארצי.
א.

עם סיום תהליך הקביעה הסופית של המועמדים ,תתקבל רשימה של  12בים ו 12 -בות
אשר העפילו לשלב השלישי והסופי של חידון מורשת השואה הארצי.

ב.

החומר לחידון הארצי כולל את כל החומר של שלב א' ו-ב' ובוסף חומר לימוד חדש אשר
יוצג באתר החידון.
על המתמודדים ללמוד את כל החומר לקראת יום ההכה לחידון.

ג.

כל המתמודדים יקבלו באמצעות הדוא"ל הזמה אישית ליום ההכה לחידון אשר
יתקיים בירושלים.
השתתפות ביום ההכה מהווה תאי להשתתפות בחידון הארצי הפומבי .בסמכות
ההלת החידון להסיר מיידית את מועמדותו של תלמיד אשר לא התייצב ליום ההכה
ולהכיס במקומו את הבא בתור על פי הכללים.

ד.

תכית יום ההכה:
מבחים :מבחן מקדים לצבירת יקוד לשלב א' בחידון הארצי  +חלק משלב וסף בחידון
 +מבחן "שובר שוויון" אשר ישמש בעת הצורך בחידון הארצי )על פי כללי הפעלתו(.
הסבר :החיה והסבר על שלבי החידון הארצי ,כללי החידון ,מבהו ,הופעה וסדרים.
ארוחת צהריים ,צילומים והעשרה חווייתית.
 4.2פרטי החידון הארצי

א.

החידון הארצי הפומבי יערך בירושלים במסגרת של שי חידוים פרדים  -חידון בים
וחידון בות .כל הכללים המופיעים להלן וגעים לשי החידוים כאחד.

ב.

ההלת חידון מורשת השואה תמה מחה וחבר שופטים .לחבר השופטים שימוו לא יהיו
קשרים משפחתיים או אישיים עם המתמודדים ,על השופטים להיות בקיאים בושאי
החידון .חבר השופטים ימה חמישה חברים לפחות .יו"ר חבר השופטים הוא מהל החידון
על פי הסמכויות שיפורטו להלן.

ג.

ההלת החידון תקפיד על שמירת סודיות שאלוי החידוים ועל עריכתם על-פי כל כללי
התקון.

ד.

לחידון יוזמו ציגים מבי משפחתו של כל מתמודד ,וכן ציגים בי כיתתו .הכל לפי גודל
האולם ולפי החלטת הההלה .כמו כן יוזמו מהלי בתי הספר המשתתפים ,רכזי החידוים,
אשי חיוך ואישים.
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ה.

ביום החידון יגיעו המשתתפים למקום החידון שעה וחצי לפי פתיחתו וכפי שיופיע בהחיות
שיפורסמו באתר החידון.

ו.

ארגון מקום החידון ,תכיו ,חבר השופטים ,השאלות ,המצגות וכל הארגון הטכי היו
באחריות ההלת החידון ותון לשיקול דעתה הבלעדי

 4.3שלבי החידון הארצי
להלן שלבי החידון הפומבי ,ובו ארבעה מחזורי שאלות בכתב ובעל פה:
שלב א' :סבב פתיחה – שאלה אישית בעל פה לכל מתמודד .היקוד שצובר כל מתמודד יצטרף
ליקוד שצבר במבחן המקדים ביום ההכה לחידון.
שלב ב' :שאלה פתוחה – שאלה אישית בת שי חלקים בעל פה לכל מתמודד.
בתום שלב זה מתבצע יפוי .לשלב הבא עולים שמוה מתוך  12המתמודדים בעלי היקוד הגבוה
ביותר עד לשלב זה .במקרה של שוויון בין שיים יעלה מתמודד וסף .שוויון בין  3מתמודדים
ומעלה מאפשר לחבר השופטים להחליט על הורדת מתמודדים כך שלשלב הבא יעלו פחות
משמוה או להפעיל את "שובר שוויון" על פי הכללים.
שלב ג' :שאלת שר החיוך\אשיות בכירה אחרת.
בתום שלב זה יהיה יפוי וסף ,ולשלב הבא יעלו חמישה מתמודדים בלבד.
מתוכם ייבחרו שלושת הזוכים במקומות הראשוים.
שלב ד' :ההכרעה – שאלות אישיות לכל מתמודד ,שיוצגו לפיו על מסך.

" 4.4שובר שוויון"
א .במקרה הצורך בלבד ,יעשה שימוש במבחן שובר השוויון ,החל מתום השלב השי .כל הכללים
אודות מבחן "שובר שוויון" ותאי הפעלתו מצויים בספח לתקון זה .הההלה תעביר את הספח
לידי השופטים ותוודא התהלות על פיו .באחריות יו"ר חבר השופטים להיות בקיא במסמך זה
ולפעול על פיו.

 4.5שיפוט
א .חבר השופטים יקבל מההלת החידון "ספח שיפוט" ובו כללי שיפוט אחידים ושוויויים.
בסמכות חבר השופטים להכריע במקרה הצורך בכל דרך הוגת וספת הראית להם גם אם
איה מופיעה בספח השיפוט.
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ג .ערעורים :לא יתן להגיש ערעורים לחבר השופטים במהלך החידון .עם זאת במידת האפשר
יתן יהיה להעביר פתק עם הערה לחבר השופטים .חבר השופטים איו מחויב להגיב על הערות
שיופו אליו במהלך החידון והוא יעשה זאת במידת היכולת ועל פי שיקול דעתו .החלטת
השופטים מכרעת .שאלות וערעורים שיופו לאחר גמר החידון לההלת החידון יזכו למעה
בכתב דרך המייל במידה ויופו אף הם בדרך זו.
 4.6מזכירות
א .תוקם מזכירות חידון אשר תלווה את כל שלבי החידון מול בתי הספר ,המתמודדים ,גורמי
המקצוע ומעגלי המשתתפים והמוזמים .מזכירות החידון היא המבצעת את מדייות החידון
כפי שהותוותה על ידי ההלת החידון.
ב .בחידון הפומבי הארצי תמלא המזכירות תפקיד כולל של הכת הכלים המתאימים עבור
הבחים ,שאלוים ,החיות ברורות ,הכת מחה החידון ,רישום היקוד על פי הכללים
שקבעו ,המצאת המידע והחומר לחבר השופטים ,פרסים ,תעודות וכל הטיפול ביהול החידון
על פי כללי השיפוט והיקוד שקבעו מראש.

 4.7תעודות ופרסים לזוכים
.1

בתום החידון יוזמו כל המשתתפים לשבת במקומותיהם על הבמה ,ויועקו להם פרסים
סמליים ותעודת השתתפות.

.2

הבחים בעלי היקוד הגבוה ביותר יוכתרו כזוכים במקומות הראשוים של חידון מורשת
השואה וכן יוכרזו סגיהם .סדר ההכרזה יהיה הפוך :תחילה הסגן השי ,אחר כך הסגן
ולבסוף המקום הראשון .יתכן מצב בו יהיו שיים ואף שלושה שיקבלו בסיום החידון יקוד
ומעמד שווה) .לאחר שהופעל "שובר שוויון"(

.3

לכל אחד מהזוכים יועקו התעודה המתאימה ופרסים.

 4.8חריגות מהתקון
ההלת החידון מוסמכת לאשר ,בעת הצורך ,חריגות מן ההחיות הכלולות בתקון זה.
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 .5לוח זמים חידון "מורשת השואה" תשע"ז

המועד

השלבים

 .1הפצת המידע אודות החידון למהלים ורכזי המקצוע

סיוון תשע"ו ,יוי 2016

 .2הפצת מידע וסף ותקון החידון

אלול תשע"ו ,ספטמבר2016 ,

 .3פתיחת ההרשמה באתר החידון

יום חמישי כ"ח באב 1.9.16

 .4מפגש הסברה מקוון לרכזי החידון

יפורסם באתר החידון
יום רביעי כ"ד בתשרי תשע"ז 26.10.16

 .5פרסום מקראה באתר והפצה בבתי הספר

יום שי י"ח בטבת תשע"ו 16.1.17

 .6סגירת הרשמה לחידון
 .7שלב א' :מבחן בית-ספרי מקוון

יום רביעי כ' בטבת 18.1.17

 .8שלב ב' :מבחן בית-ספרי מקוון

יום רביעי כ"ו בשבט 22.2.17

 .9פרסום החומר לשלב הארצי

יום ראשון כ"ז בשבט 23.2.17

 .10שלב ג' :יום הכה בירושלים

יום רביעי ב' ביסן 29.3.17

 .11שלב הגמר :חידון ארצי פומבי

יום השואה )דחה( – יום שי כ"ח ביסן 24.4.17
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חידון "מורשת השואה" תשע"ז
טופס הרשמת בתי ספר
)ההרשמה מתבצעת באתר החידון בלבד(
שם ביה"ס ____________________:סמל ביה"ס ____________יישוב______________ :
מחוז ______________________________ :שם המפקח________________________:
שם מהל ביה"ס  _____________________ :טלפון ביה"ס________________________
פקס ביה"ס________________________________ :e-mail ____________________ :
כתובת ביה"ס )למשלוח החוברות(___________________________________________ :
יישוב _________________________:מיקוד________________________________ :
שם איש הקשר לחידון __________________:מספר טלפון ייד____________________ :
מספר התלמידים שאו מעריכים כי ישתתפו בחידון הוא_____________ :

ספח הרשמה
-----------------------------------------------------------------------------לבתי ספר הרשמים לחידון:
או מעוייים להשתתף בחידון "מורשת השואה" בשה"ל תשע"ז.
r
או מבקשים לקבל ________ מקראות עבור משתתפי החידון
r

שימו לב :השלב הראשון והשי של החידון יתקיים בבית הספר דרך האיטרט באופן שכל תלמיד יעה על השאלות
בעמדה אישית .יתן יהיה לבצע את המבחן האיטרטי בכמה סבבים לפי הצורך .הוראות ביצוע המבחן האיטרטי
יגיעו לבתיה"ס דרך רכזי החידון בסמוך למועד הבחיה .במקרים חריגים בהם אין באפשרות ביה"ס לבצע מבחן
איטרטי יש לפות לההלת החידון לקבלת פתרון.

א סמו  Vבמקום המתאים:
בביה"ס יש מחשבים המחברים לאיטרט ובעזרתם קיים את המבחים בשלב א'-ב'.
r

שימו לב:
טופס זה איו מהווה הרשמה לחידון .הרשמה לחידון תהיה בתוקף רק לאחר
קבלת אישור הרשמה מקוון בדוא"ל חוזר
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