תקנון והוראות לחידון יהושע לילדי כיתות ד-ז של גוש עציון
ברוכים הבאים לחידון ספר יהושע של בוגרי כיתות ד' עד ז' בגוש עציון.


החידון ייערך במהלך השבועות הראשונים של החופש הגדול עד ז' באב.



החידון מיועד לבנים ולבנות של בוגרי כיתות ד' עד ז' ,הגרים ביישובי המועצה האזורית
גוש עציון או הלומדים בבתי הספר של מועצה אזורית גוש עציון.



יש לקרוא היטב את כל ההנחיות להלן!



החידון יחל ביום ראשון ח' בתמוז תשע"ז ,2/7/17 ,ויסתיים ביום חמישי ,ד' באב
.27/7/17



החידון הראשון יעלה לאינטרנט ביום ראשון ,ח' בתמוז תשע"ז 2/7/17 ,מ  8:00בבוקר עד
 23:00בלילה.



בימים א-ה מדי יום יוצג באתר זה חידון על פרק אחד או שניים החל משעה  8:00ועד
השעה .23:00



כדי להיכנס לחידון יש צורך בשם משתמש וסיסמא שנשלחו אליך בדוא"ל .נא הקפידו
לזכור את שם המשתמש והסיסמא.



כל הפותר  15חידונים ומעלה יזכה בפרס.



בתאריך ז' באב ( )30/7/17יתקיים חצי גמר החידון בשעה  17:00במתנ"ס גוש עציון.
לחידון חצי הגמר בכתב יוזמנו  40מהמשתתפים שצברו הכי הרבה נקודות במהלך כל ימי
החידון .מתוך משתתפי חצי הגמר יוזמנו  15משתתפים לגמר הגדול שיתקיים בתחילת
שנת הלימודים בהשתתפות תלמידי כיתות בתי הספר של העולים לגמר .פרטים על הגמר
יישלחו לכל משתתפי החידון.



אין באפשרותנו או ברצוננו לאכוף זאת ,אך יש לענות על השאלות לבד ובתנ"ך סגור!



לכל חידון יש מגבלת זמן של  45דקות מאז פתיחתו.



כדאי לעיין בשאלות ולשקול את התשובות הנכונות לפני שיגורן!



בהצלחה!



אנו מזמינים את כל ילדי מועצה אזורית גוש עציון בוגרי כיתות ד' עד ז' להשתתף בחידון!



החידון נערך על ידי המועצה הדתית גוש עציון בסיוע אולפנת נוה חנה – אור תורה סטון.

הרב רפי אוסטרוף  -יו"ר המועצה הדתית גוש עציון
הרב אורי סמט -כותב ועורך החידון
ראובן ורבר  -מנהל טכנולוגי של החידון
בכל מקרה של שאלה או בעיה ,נא לפנות לראובן ורבר
בreuw@kfar-etzion.co.il:

החומר לחידונים לפי תאריכים:
א
 .1ח' בתמוז
ב
 .2ט' בתמוז
ג
 .3י' בתמוז
 .4י"א בתמוז ד
 .5י"ב בתמוז ה
 .6ט"ו בתמוז ו
 .7ט"ז בתמוז ז
 .8י"ז בתמוז ח
 .9י"ח בתמוז ט
 .10י"ט בתמוז י
 .11כ"ב בתמוז יא
 .12כ"ג בתמוז יב-יג
 .13כ"ד בתמוז יד
 .14כ"ה בתמוז טו-טז
 .15כ"ו בתמוז יז
 .16כ"ט בתמוז יח-יט
כ-כא
 .17א' באב
כב
 .18ב' באב
כג
 .19ג' באב
כד
 .20ד' באב

