
ברוכים הבאים לחידון ספר יהושע של בוגרי כיתות ד' עד ז' בגוש עציון. 
החידון ייערך בע"ה במהלך החודש הראשון של החופש הגדול.

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

יש לקרוא היטב את כל ההנחיות להלן!

 ,ויסתיים ביום ששי, א' באב 3.7.2022החידון יחל  אי"ה ביום ראשון ד' בתמוז תשפ"ב ,
29.7.2022.

 .בכל יום (ימים א-ה) יילמד פרק אחד או שניים
 כיוון שיש לפעמים קשיים ברישום 6:00החידון הראשון יעלה לאינטרנט ביום ראשון, בשעה .

. 23:00הראשוני, שני החידונים הראשונים יישארו פתוחים עד יום שלישי בשעה 
 23:00 ועד השעה 6:00מדי יום יוצג באתר זה חידון על פרק אחד או שניים החל משעה .
 בימי שישי יתקיים חידון קהוט על כל הפרקים שנלמדו לאורך השבוע. ביום שישי האחרון

יתקיים חידון קהוט על כל הספר. 

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

אין אפשרות להיכנס אוטומטית, אלא רק לאחר רישום ראשוני וקבלת מייל חוזר ממנהל החידון. 
עשויים לעבור מספר ימים עד לקבלת מייל זה!

אך יש לענות על השאלות לבד ובתנ"ך סגור ,אין באפשרותנו או ברצוננו לאכוף זאת!
 דקות מאז פתיחתו45לכל חידון יש מגבלת זמן של .
אין אפשרות לענות על חידון מחוץ לשעות לעיל – נא לא לבקש!
או   אין אפשרות לבקש לפתוח חידון [לאחר שנסגר] במקרה שעניתם בטעות תשובה לא נכונה

לא הספקתם לעשות את החידון במועדו.
כדאי לעיין בשאלות ולשקול את התשובות הנכונות לפני שיגורן!

 חידונים ומעלה יזכה בפרס – שובר מתנה לרכישה בחנות סטוק בכפר 16כל הפותר נכונה 
עציון.

בנוסף לפרס הקודם: 

 ומעלה85 חידונים ומעלה בממוצע ציונים של 18כל מי שישיב נכונה על 

יזכה בשובר לרכיבה על סוסים בחוות הרודיון.

בהצלחה רבה!

החידון נערך על ידי המועצה הדתית גוש עציון בשיתוף עם מכללת הרצוג.

הרב רפי אוסטרוף - יו"ר המועצה הדתית גוש עציון

הרב אורי סמט- עורך החידון

ראובן ורבר - מנהל טכנולוגי של החידון

בכל מקרה של שאלה או בעיה, נא לפנות לראובן ורבר

reuw@kfar-etzion.co.ilב:


