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 "םיהודיתזכרו שאתם "
 

 שואה ובתום המלחמהזמן הילדי המסתור ב
 

 פ"בחידון מורשת השואה תש
 
 
 

 רציונל החידון:
 
 

סיפורם של ילדי המסתור בזמן השואה למוקדש  ב"פחידון מורשת השואה תש
 .ובתום המלחמה

 
אלפי ילדים יהודים מצאו מסתור אצל משפחות נוכריות בתקופת השואה, הן 

 מציליהם הם הנושא במזרח אירופה והן במערבה. סיפוריהם של ילדים אלה ושל
 חידון מורשת השואה תשפ"ב.של 

 
 ,, וכמובן שאינם עוד ילדים: הם סבים וסבתותעימנורבים מילדי המסתור חיים 

 החוויות הקשות שעברוחה ולעם אינם מסגירים את מאור פניהם ואהבתם למשפו
, אך בנפשם פנימה מתעוררים דווקא בשנים אלה זיכרונות כלפי חוץ. כך בילדותם

 קשים המדירים את מנוחתם.
 

, נהיה שחיו במסתור נעקוב אחר התהליך שעברו הילדים באמצעות ספר החידון
שיקמו אותם , עמםם לנכיר את האנשים שהחזירו אות, עימם במצוקתם ובתקוותם

שסיכנו את עצמם כדי להציל את  ,בגוף ובנפש ונזכור את חסידי אומות העולם
 הילדים. 

 
 
סיפוריהם של הילדים בקש להעלות את מ ודי השואה במכללה ירושליםמרכז ללימה

זרים. כל סיפור הוא פיסת חיים  יהמוסתרים, של מציליהם ושל הפודים אותם מד
היו התשתית לבניית החברה הישראלית  ותקווה. ילדים אלעצובה, אך יש בו גם 

 והיהודית בארץ ובתפוצות.
 

את תחושת ההערכה לדור השואה מיק סיפורם של הילדים יעכי אנו מקווים 
, יעצים את ערכי המסורת והערבות ם, ייצור תחושת שותפות גורל עימםניצולילו

 ואה והתחייה.ויזכה למקום של כבוד בזיכרון השההדדית בעם ישראל 
 
 

 ,ברכה והצלחה
 הנהלת חידון מורשת השואה
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 תקנון

 ב"פלשנת תשהארצי מורשת השואה חידון 

 י החידון וסדריונוהל

 

 תמצית

כז ללימודי השואה במכללה ירושלים ביוזמת המרתקיים מהארצי  מורשת השואהחידון  .1

 בשיתוף מנהל החמ"ד במשרד החינוך.

י"ב -ט'לתלמידי כיתות ו יסודיים בחינוך הממ"ד-עלי הספר הבתתלמידים של ל החידון מיועד .2

 בכל הארץ. בנים ובנות

 .מבחנים הוגנים ואחידים לכל המתמודדיםלקיים  האחראיםאת  ינחו תקנון החידון וסדריו .3

                            

 

 הגורם האחראי     1.2

 ואההמרכז ללימודי הש – מכללה ירושלים :המוסד המארגןשם  .א

 רגהגב' דורית טפרב :מורשת השואה חידון תזמרכ   .ב

 02-6750992 ספר טלפון:מ .ג

 02-6750998 פקס: מספר           

 mls@macam.ac.il :כתובת דוא"ל .ד

 moreshethashoah.michlalah.edu :כתובת אתר החידון .ה

 

 הנחיות כלליות .3

 חזון החידון:      2.1

  רצון החיים והדבקות בערכים אשר הרוחעוז הנפש ו תעצומות אתלבני הנוער להנחיל ,

 ם בקרב מצילים מבין חסידי אומות העולםהורים וילדים כמו גהתגלו בקרב 

  .בהתמודדותם עם סוגיית ילדי המסתור

 ובאו לידי ביטוי  בתום המלחמהו המופלאה שהתגל הנפש להתוודע לקשיים ולמסירות

 .הילדים אל חיק עמםלהשיב את בניסיונם  השקיעו גופים שוניםשבמאמץ 

mailto:mls@macam.ac.il
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 :מטרות החידון     2.2

   להכיר את הדילמות שעמדו בפני הורי הילדים במאמציהם להצילםא. 
 

 ולהתוודע למצוקותיו ותקוותיולהכיר את התהליך שעבר על ילד במסתור, ב. 
 

 לדיםמצילי י -עלם של חסידי אומות העולם ופג. להכיר את 
 

את להשיב   –שקיבלו על עצמם לה במשימה להכיר את הקשיים שעמדו בפני פעילי ההצד. 
 משימה זודרכם לממש את הערכים שהנחו אותם בלהכיר הילדים לחיק עמם ו

 
 להעביר את םהמשיך במחויבותגרום להם לולשל המתמודדים לחזק את הזהות היהודית ה. 

 מורשת השואה לדורות הבאים
 

 
 הארגון     2.3

 .על כל שלביו ואחראית הארצי מורשת השואה חידוןיזמה את  מכללה ירושלים .א

אנשי המרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים בשיתוף עם המנהל לחינוך דתי במשרד  .ב

  .ארגון החידון והפקתוהחינוך אחראים על 

זי מקצוע רכשל אום ובסיוע יתהחומרים והמידע אודות החידון בהנהלת החידון תפיץ את  .ג

סטוריה בחמ"ד הגב' בלהה גליקסברג היבשיתוף פעולה והכוונה של מפמ"ר היסטוריה, ה

 ובשיתוף עם רכזים ומורים במוסדות החינוך.

הנהלת החידון תעמוד בקשר עם הנרשמים לחידון ועם בתי הספר שתלמידיהם משתתפים  .ד

 .ובמידת הצורך תעמוד עימם בקשר ישירבחידון באמצעות אתר החידון 

 

 המשתתפים     2.3 

 בישראל. העל יסודי הממ"ד מערכת החינוךהחידון מיועד לתלמידי     א.

 

 לחידוןרישום מידע ו        2.4 

כמו כן יועברו בכל יופיע באתר החידון.  . התקנוןתקנון לחידון הפיקההחידון הנהלת  :תקנון .א

 . דוןלחי הנרשמים בתי הספרשלב חלקים רלוונטיים מתוך התקנון ל

 ירושלים במכללהנהל התקשוב קים באמצעות מ  הנהלת החידון ת :(אינטרנטמרשתת )אתר  .ב

 .לחידוןהנוגע כל המידע את  ציגוי אשר ילווה את החידון כולו (אינטרנטמרשתת )אתר 

 החידון. בעניין תשובותלקבל ו שאלותשבו אפשר יהיה לשאול מיוחד  יהיה פורוםבאתר 

 eshethashoah.michlalah.edumorכתובת אתר החידון:   .ג
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 יירשם חידוןכי תלמידים מטעמו ישתתפו בספר המעוניין  כל בית ת בית הספר:הרשמ .ד

עליו לדאוג כי התלמידים  ,במקבילבאתר החידון במקום המיועד להרשמת בתי הספר. 

 באתר במקום המיועד להרשמת תלמידים.  תאישי יירשמוהמשתתפים 

מיהו איש הקשר מטעמו אשר עימו תעמוד הנהלת החידון  להודיעבית הספר הנהלת על 

מומלץ כי רכז החידון יהיה המורה  )להלן: רכז החידון בביה"ס( בקשר בשלבים השונים.

 סטוריה.ילה

 
באתר  ישירותחידון נדרש להירשם ד המעוניין להשתתף בכל תלמי הרשמת תלמידים: .ה

 נעשתהממנה שכתובת חזרה לההרשמה יישלח בעל אישור  החידון במקום המיועד לכך.

 פנושנית או  נסונקלטה במערכת,  הרשמהההתקבל אישור שבמקוון )אם לא ההרשמה 

 באמצעות האתר בלבד.נעשית מה ההרשלמוקד הטלפוני לסיוע(. 

 
תודיע הנהלת החידון  שתלמיד נרשם לחידון ובית הספר שבו הוא לומד לא נרשם,במקרה  .ו

היא הספר  העמדת איש קשר לחידון מטעם ביתהספר ובית הרשמה של על כך לבית הספר. 

 בחידון. להשתתפות תלמידיוהכרחי תנאי 

עדכונים יהיו גם פומבי הכנות לחידון הגמר הבאתר החידון. בשלב הייעשו  עדכונים שוטפים .ז

 עולים לשלב זה.לישירים 

 

 הנושא המרכזי והמוטו 2.4

 מורשת השואהחידון : שם החידון

חידון מורשת  והשבתם לעמם.ילדי המסתור בשואה – "םיהודי םאתש תזכרו" נושא החידון:

בתקופת השואה. במהלך החידון  תהליך שעברו הילדים שחיו במסתורבעוסק  פ"ב השואה תש

במצוקתם ובתקוותם ונכיר את האנשים שהחזירו אותם לעמם ושיקמו אותם ם הילדים נהיה ע

ור לסיפורם האישי של הילדים ונזכור את בגוף ובנפש. נחבר את הסיפור הכללי של חיים במסת

 חסידי אומות העולם, שסיכנו את עצמם כדי להציל את הילדים.

 

 

 

 שלבי החידון      2.5

 שלבים: שהולשייערך ב "מורשת השואה"חידון 

 מקוון.ערך בביה"ס ביי – ראשוןשלב  :אשלב 

 מקוון.ערך בביה"ס ביי – מתקדםשלב  :בשלב 
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 .יארצפומבי שלב  :גשלב 

 

 

 החומר לחידון 2.7

מכללה ירושלים מרכז לימודי השואה ועדת היגוי מקצועית ב את החומר לחידון קבעה וכתבה

דתי במשרד החינוך ומפמ"ר החינוך ה שיתוף מנהלבאום ויבת יןיפרבשט אסתר גב'הבראשות 

 ואזרחות בחמ"ד גב' בלהה גליקסברג. לימודי היסטוריה

דרשו יהשני יהראשון והעולים לשלב  מודפס. ספרכן בחומר החידון יפורסם באתר החידון ו

דרשו יהעולים לשלב הארצי י .המיועדים לשלבים אלה ספר החידוןים בללמוד את החלק

כי בשלב הארצי יתווספו תכן ילשלב הגמר. י על כל חלקיו המיועדים וכול ספרללמוד את ה

לפי שיקול דעתה של  לוהכ, יפורסמו באתר החידוןנוספים אשר  חומריםלחומר החידון 

 הנהלת החידון.

שיקול דעתה ובלבד  יבסמכות הנהלת החידון להוסיף חומר לימוד או לגרוע ממנו על פ

 שהמידע על כך יגיע לכלל המשתתפים באופן מלא ומסודר.

לב להוראות  שימוהוא המידע הקובע ועל פיו יש לנהוג. החידון המידע המופיע באתר 

 עות האתר.ולעדכונים המופיעים בהוד

 

 :בשני חלקים פרקים 9ספר החידון כולל 

 ילדי המסתור בתקופת השואה -חלק א 

 פתיחה 

 הפרידה – : "זה היה חיבוק נואש וכואב"1פרק 

 רת ילדים אצל נוכרים בראי ההלכה  הסת – נשאלתי אם מותר לעשות כן מצד הדין"": 2פרק 

 לדים יהודים בבתי נוכריםהסתרת י – : "מדוע צריך להסתיר דווקא אותי?"3פרק 

ים החי – מא תרצה לקחת אותי בחזרה אם אחיה במנזר כמו נוצרייה?"י: "האם א4פרק 

 במנזר

המצילים, מסתירי  –: "נהגנו בסך הכל כבני אדם ולא החשבנו את עצמנו לגיבורים" 5פרק 

 הילדים 

 

 פדיון ילדי המסתור בתום המלחמה - חלק ב

 המלחמה מבוא: פולין ויהודיה לאחר
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 לדים ובפדיונםהקשיים באיתור הי – לם מלא"עו –: "כל ילד יהודי בשבילנו 6פרק 

 עילים למען פדיון הילדיםפ –: "מגלגלין זכות על ידי זכאי" 7פרק 

 רכי הפעולה לחילוץ הילדיםד –לעם היהודי"  – : "ילדים יהודים8פרק 

 ת לילדי המסתורית ומסגרת חינוכיב –בתי הילדים  :: מפדיון לפדות9פרק 

 .השואהשל אירועי ולוח זמנים  נספח מושגים :מצורפים בסוף הספר

 

 

 פ"בלקראת חידון "מורשת השואה" לשנת הלימודים תש הלימוד נושאי

 להלן רשימת הנושאים לחידון על פי שלביו:

 הראשון השלב – שלב א

 מפורסמים באתר החידון. הפרקים בספר החידון לשלב הראשון

 

 

  המתקדםהשלב  – שלב ב

 מפורסמים באתר החידון. הפרקים בספר החידון לשלב השני

 

 

  פומביה ארציה חידוןה –שלב ג' 

 כל החומר המופיע בספר החידון ומפורסם באתר החידון.לשלב זה מתייחס 

 

 ".מופיעות באתר בדף "הוראות לתלמידכל ההוראות לתלמיד אודות חומר הלימוד בכל שלב 

 

 

 ידון וסדריוהחמבנה      .3

           הראשון שלבה:  שלב א   3.1

ההחלטה על  .החינוך יסודיים בכל מחוזות משרד-עלכל בתי הספר הל פתוח החידון .א

כל תלמיד המעוניין בכך באישור איש הקשר מטעם בית הספר השתתפות בחידון נתונה בידי 

 אשר ממונה על החידון.

  הממונה מטעמו.לת על מנהל בית הספר או על פר מוטהאחריות לקיומו של החידון בבית הס .ב
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 תדאג היא כמו כןתפרסם באתר החידון את חומר הלימוד לכל שלבי החידון.  החידון הנהלת .ג

 הספר יתב לחידון באמצעותהנרשמים תלמידים ל יועברחידון מודפס אשר ספר גם להפקת 

  בו הם לומדים.ש

אשר תלמידים ל פר הספרים הנחוצים, יותר ממסספרים נוספיםר יבקש לקבל שאבית ספר  .ד

מלאי בהתאם ל תיעשה יםנוספ ספריםיפנה בכתב להנהלת החידון. חלוקת  ,נרשמו לחידון

 הקיים ועל פי סדר המבקשים.

 כל שלבי החידון. המכיל את החומר לספר החידון המשתתפים בחידון יקבלו את  .ה

 

להשתתף בחידון,  ונתוהספר להודיע להנהלת החידון על כו ביתנציג מטעם באחריות  .ו

ת בחידון, לקבל אלהשתתף  לעודד את תלמידיו  להעמיד לשם כך איש קשר אחראי מטעמו,

מבחנים מקוונים מסודר ואמין קיום לקיים לאפשר  למשתתפים,שהגיעו ולוודא  ספריםה

כדי ללים, ולהיות פעיל בכל הדרוש תקבע הנהלת החידון ועל פי הכפי לוח הזמנים ש-על

 .ובחידון עצמו חידוןההכנה ללמידיו בתהליך סייע לתל

התלמידים  את תוהנחלו ספריםה ק אתבית הספר ידאג לחל .אישי אהלימוד לחידון הו .ז

כיוון  במסגרת בית הספר מידה קבוצתית לגם לעודד  מומלץ. למידה אישית בביתלמוד ל

  מאפשרת למידה משמעותית יותר.  שהיא

מבחן לכל התלמידים  – חידוןשלב א של ה ייערךראה חלק א של המקבתום תקופת לימוד  .ח

באמצעות אתר המרשתת )האינטרנט( של ויתקיים מקוון  יהיההמבחן המשתתפים. 

 .חידוןב לכל התלמידים המשתתפים ובאותה שעהתו יום באוהחידון 

ועל פי הכללים אשר  נהלת החידוןת הופי הורא ערוך את המבחן עלבאחריות בית הספר ל  .ט

 . דוא"להספר באמצעות ה ביתלאחראי החידון ב נהלת החידוןתעביר ה

את המבחנים המקוונים בקרב הנבחנים בעת ובעונה אחת בחדר מחשבים יערוך בית הספר  .י

על פי ההוראות. באם יהיה  כך שהמבחן ייערך שיהיה אחראי על  ,בהשגחת נציג בית הספר

על פי   לקיים סבב כזההספר  רשאי בית ,סבב נוסף של מבחן עקב ריבוי משתתפיםבצורך 

תקינות הליך על שיקול דעתו. באחריות בית הספר לדאוג לשמירה על סודיות המבחן ו

 הבחינה. 

בעת קיום המבחנים המקוונים יעמוד לרשות רכזי החידון מוקד טלפוני ארצי במכללה  .יא

ם בעיות העולות בזמן אמת. כל הפרטיינסה לפתור ירושלים אשר ייתן מענה לשאלות ו

  ומספרי הטלפון יופיעו באתר.

לנציגי  קשוב ויועברובמרכז התהממוחשבות תוצאות הו יתקבל ספרי לאחר המבחן הבית .יב

התוצאות יפורסמו גם באתר החידון על פי רשימת . דוא"להבאמצעות החידון בבתי הספר 

 מספרי תעודות הזהות של הנבחנים.
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ולא תהיה הגבלה של  נקודות ומעלה 70ציון של התלמידים אשר צברו  כליעלו  השנילשלב  .יג

 . מספר המשתתפים

הם העולים לשלב השני באמצעות הרכזים הארציים  תודיע לכל בית ספר מי חידוןהנהלת ה .יד

 .של החידון

 כל בתי הספר אשר ישתתפו בחידון יקבלו תעודת השתתפות מטעם הנהלת החידון. .טו

 

        השני: השלב בשלב    3.2

 באתר החידון.מופיע שהוגדר ול את כל החומר החומר לשלב השני כול .א

נקודות ומעלה זכאי לעלות לשלב  70כל תלמיד אשר קיבל בשלב א ציון של כאמור לעיל,  .ב

 השני.

מודע לחומר  שנידא כי התלמיד אשר עלה לשלב הוהספר לו יתברכז החידון בבאחריות  .ג

 מעודכן בלוח הזמנים. שהואלוודא כן ו ספר החידוןקיבל את ו הבחינה

מתכונת אשר התקיימו מבחני השלב במקוונים ויתקיימו גם הם מבחני השלב השני יהיו  .ד

  הראשון.

 הראשון.אין צבירת נקודות מהשלב , את הניקוד של שלב זה מונים מחדש .ה

  .דון בביה"סלרכז החיהפעם ו גם תוצאות המבחנים יועבר .ו

 

        השלישי: השלב גשלב  3.3

חידונים  יתמודדו בשניהם ובנות  12-בנים ו 12יעלו  – הארציהשלב  – לשלב השלישי .א

 חידון הארצי הפומבי.ה-נפרדים כפי שיפורט בפרק השלב השלישי

 בית ספר יוכל לשלוח לחידון הארצי מתמודד אחד לכל היותר.כל  .ב

המתמודדים אשר צברו את הניקוד הגבוה ביותר בכל מגזר )בנים לחידון הארצי יעלו   .ג

 ת( מבתי ספר שונים.ובנו

ים או בין בין תלמידים בתוך בית ספר מסובניקוד ון ווישיהיה בו שמצב יהיה באם  .ד

מבחן יהיה תלמידים מבתי ספר שונים אשר מחייב הכרעה מי מהם יעלה לשלב הארצי, 

 מנפה ביניהם.

מתכונת המבחן . מקווןשיהיה בכתב בבית הספר או יהיה  מבחן מנפה פנים בית ספרי .ה

הנהלת החידון טופס בחינה לרכז תעביר  החלטת הנהלת החידון. במבחן בכתבל הנתונ

את את המבחן בקרב המתמודדים שהנהלת החידון אישרה יערוך והוא  ,החידון
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. הנהלת החידון והיא תבדוק אותן ,להנהלת החידון והמבחן יועברתשובות השתתפותם. 

 תודיע מיהו העולה לשלב הארצי.

הנהלת החידון במכללה בירושלים.  תקייםמבתי ספר שונים  ודדיםמבחן מנפה בין מתמ .ו

את המבחן המנפה ולעשות המתמודדים יתבקשו להתייצב במשרדי הנהלת החידון 

 קבע. מתמודד אשר לא יתייצב בזמן למבחן יסיר בכך את מועמדותו.יבתאריך שי

שית. על כן אי זכות ספרית אלא-למען הסר ספק, העלייה לשלב הארצי אינה זכות בית .ז

באם מועמד הראוי לעלות לשלב הארצי הסיר את מועמדותו מכל סיבה שהיא, תעבור 

 .שצבר את הניקוד הגבוה ביותרלמועמד תעבור העלייה לשלב הארצי זכות 

לניקוד של המבחן המנפה אין כל משמעות למתמודדים האחרים והוא משמש אך ורק  .ח

ודדים שקיבלו את אותו מספר נקודות בין מתממי העולה לשלב הבא להכרעה נקודתית 

 בתוך בית הספר או בין בתי ספר.

אותם מציב ערך אך ורק בקרב תלמידים שהציון שהשיגו בשלב השני יהמבחן המנפה י .ט

 הציונים הגבוהים ביותר בכל מגזר 12לשלב הארצי. )בתוך טווח לעלות מועמדים 

 (בנות/בנים

לערוך ועמדים למבחן מנפה בירושלים או להנהלת החידון שמורה הזכות לזמן את כל המ .י

כל לשמר שוויון ההזדמנות יובלבד שינכון ראה לימבחן מנפה בכל דרך אחרת שת

 .רלוונטייםה המתמודדים

 

 הדרכה לרכזי החידון: 3.4

עבור רכזי החידון מטעם באתר החידון הדרכה והעשרה  לפי הצורךהנהלת החידון תקיים  .א

 בתי הספר. 

ויקבל שאלות, אודות הז החידון מידע אודות תהליך החידון, במסגרת ההדרכה יקבל רכ .ב

 בהדרכהבחידון. ההשתתפות  להשתתףהעשרה ורעיונות כיצד לעודד את התלמידים 

 מומלצת אך אינה מחייבת.
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  הגמרשלב  –חידון הארצי ה :שלב ג   .4  

    

 יום הכנה לחידון הארצי   4.1

 בנות 12-בנים ו 12תתקבל רשימה של ם, תהליך הקביעה הסופית של המועמדיעם סיום  .א

  מורשת השואה הארצי. חידוןוהסופי של  השלישיאשר העפילו לשלב 

מופיע  וחומר לימוד חדש אשר ב-שלב א והחומר לחידון הארצי כולל את כל החומר של  .ב

 באתר החידון. גם יוצגו בספר החידון

 דון. ילח יום ההכנהלקראת החומר  כל אתעל המתמודדים ללמוד                

אשר  ,'לחידוןהכנה היום 'הזמנה אישית לבאמצעות הדוא"ל כל המתמודדים יקבלו  .ג

 )או במקום אחר לפי החלטת הנהלת החידון(יתקיים בירושלים. 

בסמכות הנהלת . תנאי להשתתפות בחידון הארצי הפומביהיא השתתפות ביום ההכנה 

אשר לא התייצב ליום ההכנה ולהכניס  החידון להסיר מיידית את מועמדותו של תלמיד

 במקומו את הבא בתור על פי הכללים. 

 כנית יום ההכנה:ות .ד

משלב ג הפומבי + חלק  חידון הארציב לשלב א מבחן מקדים לצבירת ניקוד מבחנים:

 )על פי כללי הפעלתויון" מבחן "שובר שוו+ )שאלת שר החינוך/האישיות הבכירה(

 .(כדלהלן

 כללי החידון, מבנהו, הופעה וסדריםשלבי החידון הארצי,  על הנחיה והסבר הסבר:

 .חווייתיתחינוכית העשרה ו צילומים, הרייםוארוחת צ

 פרטי החידון הארצי  4.2

  חידון בנים  -בירושלים בשני חידונים נפרדים ערך ייפומבי ה ארציהחידון ה .א

  י החידונים כאחד.      נוגעים לשנ בתקנון זהוחידון בנות. כל הכללים המופיעים            

 לא יהיו השימונחבר השופטים למנה מנחה וחבר שופטים. ת מורשת השואהחידון  נהלתה .ב

בקיאים בנושאי להיות  על השופטים, קשרים משפחתיים או אישיים עם המתמודדים

הוא מנהל החידון על יו"ר חבר השופטים  לפחות. חבריםארבע מנה חבר השופטים י   .החידון

 ויות שיפורטו להלן.פי הסמכ

פי כל כללי  עריכתם על לעשאלוני החידונים ועל סודיות  לשמורקפיד ת הנהלת החידון .ג

 התקנון.

בהתאם ל והכ, כיתתומבני משפחתו של כל מתמודד וכן נציגים נציגים מ חידון יוזמנול .ד

י הספר המשתתפים, רכזי מנהלי בתכמו כן יוזמנו  גודל האולם ולפי החלטת ההנהלה.ל

 .ציבור ואישי אנשי חינוךידונים, הח
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שיופיע בהנחיות וכפי שעה וחצי לפני פתיחתו ביום החידון יגיעו המשתתפים למקום החידון  .ה

 שיפורסמו באתר החידון.

 הואארגון מקום החידון, תכניו, חבר השופטים, השאלות, המצגות וכל הארגון הטכני  .ו

 .יבאחריות הנהלת החידון ונתון לשיקול דעתה הבלעד

 

 הארצי שלבי החידון 4.3

 ה:פל מחזורי שאלות בכתב ובע ארבעהובו , שלבי החידון הפומבילהלן 

רף טצמהניקוד שצובר כל מתמודד  לכל מתמודד. הפל שאלה אישית בע – סבב פתיחה :אשלב 

 חידון.הכנה לביום השהתקיים  ,צבר במבחן המקדיםאותו ש ניקודל

 

 פה.ל בעעליהם ישיב כל מתמודד ש בת שני חלקים שאלה אישית –שאלה פתוחה  :בשלב 

בעלי הניקוד הגבוה  מתמודדיםה 12מתוך  שמונהעולים  הבאלשלב  .ניפוי ייעשהשלב זה  לאחר

שוויון במקרה של  .)תשיעי( מתמודד נוסףיעלה  בין שניים וויוןש במקרה שלביותר עד לשלב זה. 

תוצאותיו על פי ו ,המקדיםובר שוויון" "שעשה שימוש במבחן ייויותר מתמודדים שלושה בין 

 יעלה המתמודד השמיני לשלב הבא.

 

 אשיות בכירה אחרת./שאלת שר החינוך :גשלב 

 . בלבד מתמודדים יעלו חמישה הבאלשלב , וניפוי נוסף יהיהשלב זה תום ב

 במקומות הראשונים. הזוכים שלושתיבחרו ימתוכם 

 

 .כל מתמודדל פומביות שיותישאלות א –ההכרעה : ד שלב

 

 

 "שובר שוויון"  4.4

כל  .של החידון החל מהשלב השני ,מבחן שובר שוויוןעשה שימוש ביבלבד, יהצורך  קרהבמא. 

הכללים אודות מבחן "שובר שוויון" ותנאי הפעלתו מצויים בנספח לתקנון זה. ההנהלה תעביר את 

חבר השופטים להיות בקיא  . באחריות יו"רשהכול מתנהל על פיוהנספח לידי השופטים ותוודא 

 במסמך זה ולפעול על פיו.

 

 

 שיפוט 4.5

באם חבר השופטים יקבל מהנהלת החידון "נספח שיפוט" ובו כללי שיפוט אחידים ושוויוניים. . א

בסמכות חבר בו אין מסמך השיפוט נותן מענה לסיטואציה כלשהי הרי ששווצר מצב יי

 .הנראית להםזה בכל דרך הוגנת  קרהע במיהשופטים להכר
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יהיה אפשר  עם זאת רעורים לחבר השופטים במהלך החידון.להגיש עיהיה  אפשר-אי: ערעורים . ג

להגיב על הערות שיופנו אליו חייב הערה לחבר השופטים. חבר השופטים אינו ובו להעביר פתק 

 שאלותהחלטת השופטים מכרעת.  שיקול דעתו.ו ויכולתלפי במהלך החידון והוא יעשה זאת 

יופנו הדוא"ל אם שיופנו לאחר גמר החידון להנהלת החידון יזכו למענה בכתב דרך ערעורים ו

 בדרך זו. 

 החידון מזכירות 4.6

בתי הספר, ותעמוד בקשר עם א. תוקם מזכירות חידון אשר תלווה את כל שלבי החידון 

המוציאה  המתמודדים, גורמי המקצוע ומעגלי המשתתפים והמוזמנים. מזכירות החידון היא

 .שהתוותה הנהלת החידוןאת מדיניות החידון כפי לפועל 

ב. בחידון הפומבי הארצי תמלא המזכירות תפקיד כולל של הכנת הכלים המתאימים עבור 

חידון, רישום הניקוד על פי הכללים שנקבעו, לשאלונים, הנחיות ברורות, מנחה ; הנבחנים

עודות וכל הטיפול בניהול החידון על פי המצאת המידע והחומר לחבר השופטים, פרסים, ת

 כללי השיפוט שנקבעו מראש.

 

 לזוכים  תעודות ופרסים 4.7

 ויוענקו להם פרסים יוזמנו כל המשתתפים לשבת במקומותיהם על הבמה החידון בתום  .1

 ת השתתפות. וותעוד

שת כזוכים במקומות הראשונים של חידון מורהנבחנים בעלי הניקוד הגבוה ביותר יוכתרו  .2

 , אחר כך הסגןהשלישי ןהסגהפוך: תחילה ה יהיה רזסדר ההכ הם.יסגנגם  יוכרזווהשואה 

בו יהיו שניים ואף שלושה שיקבלו בסיום שתכן מצב ימקום הראשון. יזוכה בה ולבסוף השני

  החידון ניקוד ומעמד שווה. )לאחר שהופעל "שובר שוויון"(

 סים.לכל אחד מהזוכים יוענקו התעודה המתאימה ופר .3

 

 חריגות מהתקנון  4.8

 ות מן ההנחיות הכלולות בתקנון זה., חריגמוסמכת לאשר, בעת הצורך החידוןהנהלת 
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 פ"בתש מורשת השואה""חידון לוח זמנים   .5

 

   

 

 המועד                                                              השלבים                    

 

 

  2021 אוקטובר, ב"חשוון תשפ    למנהלים ורכזי המקצוע          החידוןאודות  המידעהפצת .   1

             

2021חשוון תשפ"ב, אוקטובר                                     הפצת מידע נוסף ותקנון החידון.   2

                                                              

  6.10.21שפ"ב תיום רביעי א' בחשוון                                    יחת ההרשמה באתר החידוןפת.    3

 

 חידוןהיפורסם באתר                                       מפגש הסברה מקוון לרכזי החידון.    4

                                                                     

 6.10.21 ב"א' בחשוון תשפיום רביעי         באתר החידון                    חומר החידוןפרסום    .5

 

 3.1.22  ב"פשת בשבט א'שני יום                                                סגירת הרשמה לחידון.   6

       

  4.1.22  ב "פתש בטבש ב' שלישייום          מקווןספרי  ביתמבחן שלב א: .   7

 

  23.2.22 ב "פתש  אדר א'ב כ"ברביעי יום                      ספרי מקוון מבחן ביתשלב ב: .   8

 

 24.2.22 ב "פתש אדר א'ב כ"גחמישי יום החומר לשלב הארצי                                   פרסום    .9

                                                   

 30.3.22 שפ"בת ניסןב אדר ב'בכ"ז רביעי  יום                              יום הכנה בירושלים :שלב ג. 10

 

 28.4.22פ"ב תש ניסןב זכ" חמישייום -יום השואה   שלב הגמר: חידון ארצי פומבי  .11
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 ב"פ"מורשת השואה" תש חידון

 טופס הרשמת בתי ספר
 

 החידון בלבד( באתר נעשית)ההרשמה 
 

 _________יישוב: _________________ סמל ביה"סשם ביה"ס :____________________

 _שם המפקח:_______________________ מחוז: ______________________________

 שם מנהל ביה"ס : _____________________ טלפון ביה"ס________________________

 _: _______________________________e-mail_________ פקס ביה"ס: ___________

 כתובת ביה"ס )למשלוח החוברות(: ___________________________________________

 יישוב:_________________________ מיקוד: ________________________________

 ________________: ____מספר טלפון ניידשם איש הקשר לחידון:__________________ 

 _____________ שאנו מעריכים כי ישתתפו בחידון הוא: תלמידיםמספר ה

 
 
 
 

 ספח הרשמה
------------------------------------------------------------------------------ 

 
 לבתי ספר הנרשמים לחידון:

  ב"פבשנה"ל תש" מורשת השואה"בחידון  להשתתףאנו מעוניינים. 

 משתתפי החידוןעבור ספרי חידון נו מבקשים לקבל ________ א 

 
 
 

שכל תלמיד יענה על  כך באמצעות המרשתת )אינטרנט(בבית הספר יהיה של החידון  והשני ראשוןההשלב שימו לב: 
מבחן האינטרנטי להוראות  מבחן האינטרנטי בכמה סבבים לפי הצורך.להיבחן ביהיה אפשר השאלות בעמדה אישית. 

לערוך בהם אין באפשרות ביה"ס שבסמוך למועד הבחינה. במקרים חריגים  החידוןרכזי באמצעות עו לבתיה"ס יגי
 .פתרוןכדי לקבל להנהלת החידון  אנא פנו ,אינטרנטימבחן 

 
 

 במקום המתאים: Vנא סמנו 
 ב.-א בשלב לאינטרנט ובעזרתם נקיים את המבחנים בריםובביה"ס יש מחשבים המח  
 
 
 
 
 
  

 לב:שימו 
 

. הרשמה לחידון תהיה בתוקף רק לאחר הרשמה לחידוןמשמש לטופס זה אינו 
 מקוון בדוא"ל חוזר הרשמה אישורשיתקבל 


